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 قواعد النشر
دوريـة علميـة محكمـة،    ) عربيـة العلـوم ال (مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسـالمية       

 : وتُعنى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط اآلتية . تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة
 :يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة  : أوالً
 .جدة العلمية والمنهجية، وسالمة االتجاه أن يتسم باألصالة واالبتكار، وال -١

 .أن يلتزم بالمناهج واألدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله  -٢
 .أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج  -٣

 .أن يتسم بالسالمة اللغوية  -٤

 .أال يكون قد سبق نشره  -٥

حـث نفـسه،   كتاب، سـواء أكـان ذلـك للبا       أال يكون مستالً من بحث أو رسالة أو        -٦
 .  لغيره مأ

 :يشترط عند تقديم البحث : ثانياً 
ــاً بنــشره   -١ وإقــراراً ) مختــصرة( مــشفوعاً بــسيرته الذاتيــة  ،أن يقــدم الباحــث طلب

يتضمن امتالك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كامالً، والتزامـاً بعـدم            
 .نشر البحث  إال بعد موافقة خطية من هيئة التحرير 

 ) .٤  A(صفحة مقاس ) ٥٠ (في حدود   البحثأن يكون  -٢

) ١٤ (حجـم ، والهـوامش  Traditional Arabic) ١٧(  المـتن  حجـم أن يكـون   -٣
 ) .مفرد( وأن يكون تباعد المسافات بين األسطر 

 مــع ملخــص   ونــسخة حاســوبية  مطبوعــة مــن البحــث،   ة نــسخيقــدم الباحــث  -٤
 .واحدة  أو صفحة باللغتين العربية واإلنجليزية، ال تزيد كلماته عن مائتي كلمة

 :التوثيق : ثالثاً
 .  توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة -١



 

 ١٠ 

 .  تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث -٢
 .  توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب - ٣

 .  ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث، على أن تكون واضحة جلية - ٤

عنــد ورود أســماء األعــالم فــي مــتن البحــث أو الدراســة تــذكر ســنة الوفــاة بالتــاريخ     : رابعــاً
 .الهجري إذا كان العَلَم متوفى 

حــروف عنــد ورود األعــالم األجنبيــة فــي مــتن البحــث أو الدراســة فإنهــا تكتــب ب      : خامــساً
عربية وتوضع بين قوسين بحروف التينيـة، مـع االكتفـاء بـذكر االسـم كـامالً              

 .عند وروده ألول مرة 
 . تُحكَّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على األقل : سادساً
ي  أو ترسـل علـى البريـد اإللكترونـ     CD على أسطوانة مدمجة     ،تُعاد البحوث معدلة  : ً  سابعا

 .للمجلة 
 .ال تعاد البحوث إلى أصحابها، عند عدم قبولها للنشر : ًثامنا 

 . من بحثه تمستال عشر من المجلة، ونسختينيُعطى الباحث : ًتاسعا 
 :عنوان المجلة 
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 المحتويات
 

 وخصوصيته ربانيته ضوء في القرآني للنظم البالغية الدراسة
 يوسف بن عبد اهللا العليوي. د

١٣ 

 بن عاشور لديوان بشّار بن برد الرؤية النقديّة في مقدِّمة الطّاهر
 عبد اهللا بن عبد الرحمن بانقيب. د

٩٧ 

 )س بن حارثة نموذجاصورة أو : ( االنزياح الداللي  في شعر بشر بن أبي خازم 
 أحمد بن محمد بن إبراهيم اليحيى. د 

١٧٣ 

  دراسة تقابلية :  اإلشارة في العربية واإلنجليزيةأسماء
 سليمان بن عمر السحيباني. د

٢٣٩ 

 الزهراني"مقاربات" فيالحواريّة
 زهير محمود عبيدات. د

٢٨١ 
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 يوسف بن عبد اهللا العليوي. د
 العربية اللغة كلية ــ اإلسالمي األدب ومنهج والنقد البالغة قسم

 اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة
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 وخصوصيته ربانيته ضوء في
 
 يوسف بن عبد اهللا العليوي. د

 العربية اللغة كلية ــ اإلسالمي األدب ومنهج والنقد البالغة قسم
 اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة

 
 

 :ملخص البحث
 القرآنـي،  الـنظم  ربانيـة : همـا  القرآنـي  للـنظم  البالغية الدراسة عليهما تنبني مهمين أصلين البحث تناول
 .وخصوصيته
 وخـصوصيته،  القرآنيـة  الـنظم  لربانيـة  التأصـيل  التمهيـد  تنـاول  مباحـث،  وخمسة تمهيد في البحث وجاء

 دراســـة الثـــاني المبحــث  وتنـــاول القرآنـــي، الــنظم  علـــى البالغيـــة المــصطلحات  إطـــالق األول المبحـــث وتنــاول 
 تنزيـه  الرابـع  وفـي  آنـي، القر القـصص  دراسـة  تنـاول  الثالث المبحث وفي القرآني، النظم على البالغية األساليب
 .القرآني النظم على الحديثة المناهج تطبيق الخامس وفي النقد، عن القرآني النظم
 :منها نتائج إلى البحث توصلو
 واحتــواؤه العـرب  بلغـة  ونزولـه . بـه  المـتكلم  هـو   اهللا كـون  مـن  نابعـة  القرآنـي  الـنظم  خـصوصية  -١

 .العرب ولغير للعرب المعجز المتفرد أسلوبه له بل خصوصيته، يلغي ال البالغية أساليبهم على
 نظــم ألنــه أدبــي؛ أو بالغــي أو لغــوي نقــد أي عــن تنزيهــه تقتــضي وخــصوصيته القرآنــي الــنظم ربانيــة -٢

 .قائله عن منقطع أدبيّ أو لغويّ نصّ مجرد ال رباني،
 الربــاني الــنظم بالغــة إلــى البــشري الــنص بالغــة مــن ترتحــل التــي البالغيــة المــصطلحات تخــضع -٣

 .ربانيته من المستمدة الكريم القرآن لقدسية
ــنظم فــي موجــودًا يكــون ألن قــابالً أســاليب مــن العربيــة البالغــة فــي مــا كــل يكــون أن يلــزم ال -٤  ال

 .القرآن عن منفي فإنه وخصوصيته الكريم لقرآنا قدسية ينافي أسلوب وأي القرآني،
ــارك أن العظــيم اهللا أســأل ــه وأن البحــث، هــذا فــي يب ــا علمًــا يجعل  رب هللا والحمــد صــالحًا، وعمــًال نافعً

 .العالمين
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 المقدمة
 علـى  والـسالم  والـصالة  عوجـا،  لـه  يجعـل  ولـم  الكتـاب  عبـده  علـى  أنزل الذي هللا الحمد

 :بعد أما. واقتفى سبيله اتبع ومن وصحبه آله وعلى المصطفى، محمد رسوله

 ممـا  نظمـه،  ببالغـة  معجـز  الكـريم  القـرآن  أنَّ العلمـاء  مـن  المحققـين  عند المقرر فمن

 متنوعـة  دراسـات  فـي  قـديمًا  تناولوهـا  وقـد  وصـورها،  ليبهاأسا في والنظر بها اهتمامهم أثار

 علـى  وغيرهـا  والبالغـة  القـرآن  وعلـوم  والتفـسير  اإلعجـاز  كتـب  خـالل  مـن  وتطبيقًـا  تنظيرًا

 تضيق االختالف شقة وكانت ضوئها، في القرآن آيات وتحليل دراستها في بينهم اختالف

 .إليها ويُرجع منها يُنطلق التي األصول حسب وتتسع

 ومنهم اختالفهم، على األولون عليه سار ما على سار من ومنهم المحدثون، جاء مث

 المنـاهج  تلـك  ومـن  وتأويلهـا،  وتحليلهـا  النـصوص  دراسة في الغربية بالمناهج تأثرت طائفة

 عــن يبعــدها مــا واللغــة الــشرع أصــول عــن االنحــراف مــن فيهــا أســس علــى قــائم هــو مــا

 العظـيم،  القـرآن  علـى  أُسـقطت  ذلـك  مع أنها إال. ريمالك القرآن لبالغة الصحيحة الدراسة

 مــا منهـا  بـل  واصـطالحًا،  تحلــيالً القرآنـي  الـنظم  بالغـة  تناولــت دراسـات  خاللهـا  مـن  وقُـدمت 

 ضـوء  فـي  الـشرعي  للـنص  اختـراق  بهـا  وحـصل  أدبي، أو لغوي نص كأي للنقد عرضة جعلته

 خـالل  مـن  تأويلـه  إلـى  دينيالـ  الـنص  رفـض  مـن  التحـول  فـي  الجديـدة  العلمانيـة  اإلستراتيجية

 بمقاصــد وتُــؤول باإلبطــال، الــشرعية المقاصــد علـى  تعــود حديثــة، ومفــاهيم بمنــاهج قراءتـه 

 القـول؛  هـذا  مـن  أكثـر  إلى تحتاج المعاصرة اإلسالمية األجيال: ((جب هاملتون يقول أخرى،

 العلمـي  كـر الف وأن األباطيـل،  من وال التناقض من القرآن في شيء ال أن لها يُثبت أن فيجب

 بهـا  لتـصل  وأوامـره؛  القـرآن  سـلطة  يعـارض  شيئًا يكتشف لم المعاصر التاريخي الروائي أو

 قلـيالً  فيه الخوض يجوز ال وبأنه اهللا، كالم بأنه القول على اعتمدنا إذا إال نبلغها ال نتيجة إلى

 .)١())التأويل هو أساسًا فالمطلوب... كثيرًا أو

                                     
 .١١٩-١١٠: ميالقراءات المعاصرة والفقه اإلسال: ، عن١٢٦: االتجاهات الحديثة في اإلسالم) ١(



 

 
١٨ 

 وخصوصيته ربانيته ضوء في القرآني للنظم البالغية الدراسة
  العليوي اهللا عبد بن يوسف. د
 

 أو الحديثـة  الدراسـات  تلـك  يتلقفـون  القرآنيـة  لبالغـة ا ودارسـي  طالبنـا  بعـض  صار ولقد

 .السليم المنهج عن االنحراف من فيها ما يدركون وال بالتسليم، القرآني للنظم القديمة

 مخالفـة  وعقديـة  وفكريـة  فلـسفية  حمـوالت  مـن  تحملـه  بما المناهج هذه أن شك وال

 مــن فيهـا  كـان  وإن قرآنيــة،ال البالغـة  لدراسـة  منطلقًـا  تكــون أن تـصلح  ال اإلسـالمي  للمـنهج 

 اإلسالمي للمنهج المناهج هذه معارضة فإن منها؛ واإلفادة استثمارها يمكن ما اإلجراءات

 لهـا  المنـاهج  هـذه  مـن  وكثيـر  بعـض،  فـي  مخالفتـه  وعـدم  بعض في معه اتفاقها من يمنع ال

 .والنقدي والبالغي اللغوي تراثنا في امتداد

 اإلســـالم علـــى الغيـــورين مـــن المنـــاهج هـــذه بحقيقـــة العـــارفون بهـــذا أحـــس وقـــد

 بعضهم ودعا القرآن، قدسية مع لتتوافق المناهج هذه تحوير بعضهم فحاول ومقدساته،

 ...إسالمية وألسنية إسالمية وأسلوبية إسالمية بنيوية لدينا ليكون أسلمتها، إلى

 قـادر  رآنالقـ  لغـة  مـن  ينطلـق  الـذي  البالغـي  المنهج فإن هذا؛ مثل إلى بحاجة أبدًا ولسنا

 يكـن  ولـم . المخالفـة  الفكريـة  بالخلفيـات  يتـأثر  أن غير من مفيد، هو ما كل استيعاب على

 كـل  يـستثمرون  وكـانوا  القرآنـي،  الـنظم  بالغـة  فـي  البحث عن يتوقفون القدم منذ العلماء

 .حقة منهجية على كله ليس البالغي التراث أن على مفيد،

 بهــا، يخــل مــا اعتراهــا قــد وحــديثًا قــديمًا يمالكــر للقــرآن البالغيــة الدراســة كانــت وإذا

 محــددة المعــالم واضــحة األســس ســليمة منــاهج مــن تنطلــق أن إلــى بحاجــة اليــوم فإنهــا

 .القرآني للنظم البالغي الدرس مجاالت اختالف على والمصطلحات، اإلجراءات

 مـن  منطلقًـا  يكـون  أن بـد  ال والحديثـة  القديمـة  المنـاهج  تلك نقد أو المناهج هذه ووضع

 القرآنــي الــنظم ربانيــة: هــو األســس هــذه أهــم مــن واحــدًا وإن. صــحيحة منهجيــة أســس

 .وخصوصيته

 ربانيتــه ضــوء فــي القرآنــي للــنظم البالغيــة الدراســة: بعنــوان البحــث هــذا كــان ولهــذا

 الدراســـة فــي  مـــؤثران) والخــصوصية  الربانيـــة (األساســين  هـــذين أن مفترضًــا  وخــصوصيته، 



 

 
 عربيةلعلوم المجلة ا  ١٩

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثالثون شوال  

 البالغيـة  األسـاليب  دراسـة  أم المـصطلحات،  بنـاء  جهـة  مـن  سـواء  القرآني، للنظم البالغية

 .عليه الحديثة والنقدية اللغوية المناهج تطبيق أم الكريم، القرآن على

 أمــا. بخاتمــة متبوعــة ثــم ومقدمــة، بتمهيــد مــسبوقة مباحــث، خمــسة إلــى وقــسمته

: فتنــاول األول المبحــث وأمــا. وخــصوصيته القرآنــي الــنظم لربانيــة التأصــيل فتنــاول التمهيــد

 األسـاليب  دراسـة : الثاني المبحث وتناول ، القرآني النظم على البالغية المصطلحات إطالق

: الرابـع  والمبحـث  القرآنـي،  القـصص  دراسـة : الثالـث  والمبحـث  الكـريم،  القـرآن  في البالغية

 .القرآنـي  الـنظم  علـى  الحديثـة  المنـاهج  تطبيـق : الخـامس  والمبحـث  النقـد،  عن القرآن تنزيه

 .والتوصيات النتائج أهم الخاتمة وفي

 رب هللا والحمــد الزلــل، يجنبنــي وأن وصــوابه، القــول ســداد فيــه لــي يكتــب أن اهللا أســأل

 .العالمين

@     @      @ 



 

 
٢٠ 

 وخصوصيته ربانيته ضوء في القرآني للنظم البالغية الدراسة
  العليوي اهللا عبد بن يوسف. د
 

 تمهيد
 :القرآني النظم ربانية

 الكـريم  القـرآن  أن بهـا  ويقـصد  القرآنـي،  الـنظم  بالغـة  دراسـة  فـي  عظـيم  أصل الربانية

 .ومعنًى الفظً  الرب كالم

 حَكِـيمٍ  لَـدُنْ  مِـنْ  فُـصِّلَتْ  ثُمَّ آيَاتُهُ أُحْكِمَتْ كِتَابٌ }:  الحق قول ربانيته على ويدل

 الْكِتَـابِ  تَنْزِيـلُ  } ،]٦:النمـل  [z عَلِـيمٍ  حَكِـيمٍ  لَـدُنْ  مِنْ الْقُرْآنَ لَتُلَقَّى وَإِنَّكَ﴿ ،]١:هود [﴾خَبِيرٍ

 ].٣-٢:السجدة [z رَبِّكَ مِنْ الْحَقُّ هُوَ بَلْ افْتَرَاهُ يَقُولُونَ أَمْ) ٢ (ينَالْعَالَمِ رَبِّ مِنْ فِيهِ رَيْبَ لَا

 اللفــظ وال اللفــظ، دون المعنــى هــو لــيس" الكــالم "ألن ومعنــاه؛ للفظــه شــاملة وربانيتــه

 والمعنـى  اللفـظ  من فكل الجمع، سبيل على معًا األمرين في حقيقة هو وإنما المعنى، دون

 منهمــا واحــد كــل علــى وداللتــه المطابقــة، بطريــق عليهمــا" الكــالم "فداللــة مــسماه، جــزء

 مـن  سـمعه  كما  النبي إلى فأداه  جبريل على ألقاه  واهللا التضمن، بطريق بمفرده

 .)١(جبريل من تلقاه كما  النبي وبلغه الرب،

 فَــأَجِرْهُ كَاسْــتَجَارَ الْمُــشْرِكِينَ مِــنَ أَحَــدٌ وَإِنْ }:  اهللا قــول ربانيتــه علــى يــدل وممــا

 منـزل  أنـه  وأخبـر . كالمه بأنه القرآن عن  اهللا فأخبر ،]٦:التوبة [z اللَّهِ كَلَامَ يَسْمَعَ حَتَّى

 لِتَكُـونَ  قَلْبِـكَ  عَلَـى ) ١٩٣ (الْـأَمِينُ  الـرُّوحُ  بِهِ نَزَلَ) ١٩٢ (الْعَالَمِينَ رَبِّ لَتَنْزِيلُ وَإِنَّهُ } :فقال منه،

 أَبْتَغِـي  اللَّـهِ  فَغَيْـرَ أَ }: وقال ،]١٩٥-١٩٢:الشعراء [z مُبِينٍ عَرَبِيٍّ بِلِسَانٍ) ١٩٤ (الْمُنْذِرِينَ مِنَ

 مِـنْ  مُنَـزَّلٌ  أَنَّـهُ  يَعْلَمُـونَ  الْكِتَـابَ  آتَيْنَاهُمُ وَالَّذِينَ مُفَصَّلًا الْكِتَابَ إِلَيْكُمُ أَنْزَلَ الَّذِي وَهُوَ حَكَمًا

 الَّـذِينَ  لِيُثَبِّـتَ  بِـالْحَقِّ  رَبِّـكَ  مِـنْ  الْقُـدُسِ  رُوحُ نَزَّلَـهُ  قُـلْ  }: وقال ،]١١٤:األنعام [z بِالْحَقِّ رَبِّكَ

 ]. ١٠٢:النحل [z لِلْمُسْلِمِينَ وَبُشْرَى وَهُدًى آمَنُوا

 فـي  يـرد  لـم  التقييـد  هـذا  ومثـل  ،"الـرب  من "بأنه القرآن تنزيل قُيّد األخيرتين اآليتين وفي

 فـي  كمـا  الـسماء،  مـن  بأنـه  تارة مقيدًا واإلنزال التنزيل يرد إذ القرآن، غير مع القرآني النظم

                                     
 .٥٠٥: المرسلة الصواعق ومختصر ،١٢/٢٤٤: الفتاوى مجموع: ينظر) ١(



 

 
 عربيةلعلوم المجلة ا  ٢١

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثالثون شوال  

 غيـر  ويـرد  ،]٤٨:الفرقـان  [z طَهُـورًا  مَـاءً  الـسَّمَاءِ  مِـنَ  وَأَنْزَلْنَـا  }: تعـالى  قولـه  في الماء إنزال

 تِبِالْبَيِّنَا رُسُلَنَا أَرْسَلْنَا لَقَدْ }: تعالى قوله في والحديد والميزان الكتاب إنزال في كما مقيد

ــا ــمُ وَأَنْزَلْنَ ــابَ مَعَهُ ــومَ وَالْمِيــزَانَ الْكِتَ ــاسُ لِيَقُ ــسْطِ النَّ ــا بِالْقِ ــهِ الْحَدِيــدَ وَأَنْزَلْنَ ــأْسٌ فِي ــدِيدٌ بَ  شَ

]. ٢٥:الحديــد [z عَزِيــزٌ قَــوِيٌّ اللَّــهَ إِنَّ بِالْغَيْــبِ وَرُسُــلَهُ يَنْــصُرُهُ مَــنْ اللَّــهُ وَلِــيَعْلَمَ لِلنَّــاسِ وَمَنَــافِعُ

 كـالم  وأنـه  الكـريم،  القـرآن  مـصدر  تعيين على داللة فيه" الرب من "بأنه القرآن إنزال قييدوت

 المـضاف،  حكـم  حكمـه " مِن"بـ المجرور أن أيضًا ذلك على ويدل. غيره من ال ، الرب من

 :نوعان سبحانه الحق إلى والمضاف

 إضـافة  فهـذا  اهللا، وعبـد  اهللا وروح اهللا وناقة اهللا كبيت بنفسها، قائمة أعيان: أحدهما

 .وتشريف اختصاص إضافة وهي خالقه، إلى مخلوق

 ومـشيئته،  وقدرتـه  وحياتـه  وعلمـه  وبصره كسمعه موصوفها، إلى صفة إضافة: والثاني

 ذلـك  ومـن  سـبحانه،  بـه  قائمـة  صـفة  هـو  بـل  منفصالً؛ مخلوقاً المضاف يكون أن يمتنع فهذا

 .z اللَّهِ كَلَامَ سْمَعَيَ حَتَّى }: سبحانه قوله مثل في إليه كالمه إضافة

 ،]١٣:الــسجدة [z مِنِّــي الْقَــوْلُ حَــقَّ وَلَكِــنْ }: فقولــه ،"مِــن"بـــ المجــرور حكــم وهكــذا

 وأن ، المـتكلم  هـو  يكـون  أن يقتـضي ] ٤٢:فصلت [z حَمِيدٍ حَكِيمٍ مِنْ تَنْزِيلٌ }: وقوله

 .)١(يعود وإليه بدأ منه القرآن

 وَمَـا ) ٤٠ (كَـرِيمٍ  رَسُـولٍ  لَقَـوْلُ  إِنَّـهُ  }: بحانهسـ  قولـه  فـي  الرسـول  إلى القول إضافة وأما

 رَبِّ مِـنْ  تَنْزِيـلٌ ) ٤٢ (تَـذَكَّرُونَ  مَـا  قَلِيلًـا  كَـاهِنٍ  بِقَـوْلِ  وَلَـا ) ٤١ (تُؤْمِنُونَ مَا قَلِيلًا شَاعِرٍ بِقَوْلِ هُوَ

 عِنْـدَ  قُـوَّةٍ  ذِي) ١٩ (كَـرِيمٍ  رَسُـولٍ  لَقَـوْلُ  إِنَّهُ }: سبحانه وقوله] ٤٣-٤٠:الحاقة [z الْعَالَمِينَ

ــرْشِ ذِي ــينٍ الْعَ  ، محمــد هــو الحاقــة آيــة فــي بالرســول فــالمراد ،]٢٠-١٩:التكــوير [z مَكِ

 عـن  الحـديث  مقـام  فـي  بالرسـالة  وصفه وكالهما ، جبريل هو التكوير آية في والرسول

 الرســول كــان ولــو وابتــداء، إنــشاء ال لــه، تبليــغ قــول قولهمــا أن علــى داللــة الكــريم؛ القــرآن

                                     
 .٤٢٢: المرسلة الصواعق مختصر: ينظر) ١(



 

 
٢٢ 

 وخصوصيته ربانيته ضوء في القرآني للنظم البالغية الدراسة
  العليوي اهللا عبد بن يوسف. د
 

 ويؤديـه،  يبلغـه  فيمـا  رسـوالً  يكـون  وإنمـا  وابتـدأه؛  أنـشأه  فيمـا  بالرسـالة  وصـف  لمـا  لـه  منشئًا

 ].٩٩:المائدة[ z الْبَلَاغُ إِلَّا الرَّسُولِ عَلَى مَا }: يقول  واهللا

 يكـون  أن المتنـع  إنـشاء  أحـدهما  قول كان ولو جميعًا، لهما القول أثبت القرآن إن ثم

 .اآلخر قول

ــنْ ﴿تَنْزِيــلٌ: فقــال إليــه ذلــك بعــد القــرآن أضــاف  اهللا أن أيــضًا ذلــك علــى ويــدل  رَبِّ مِ

 .﴾الْعَالَمِينَ

 مـن  توعـد   واهللا البـشر،  قـول  مـن  لكان وسلم عليه اهللا صلى للرسول قوالً كان ولو

 الْبَـشَرِ  قَـوْلُ  لَّـا إِ هَـذَا  إِنْ) ٢٤ (يُـؤْثَرُ  سِـحْرٌ  إِلَّـا  هَـذَا  إِنْ فَقَـالَ  }: قولـه  فـي  بالنار البشر إلى نسبه

 ].٢٦-٢٤:المدثر [z سَقَرَ سَأُصْلِيهِ) ٢٥(

 علــى دل وقــد. )١())ونظمــه لفظــه إحــداث ألجــل الرســول إلــى إضــافته تكــون أن فبطــل((

 لَــا الَّــذِينَ قَــالَ بَيِّنَــاتٍ آيَاتُنَــا عَلَــيْهِمْ تُتْلَـى  وَإِذَا }:  اهللا قــول فــي كمــا العظــيم القــرآن ذلـك 

 أَتَّبِـعُ  إِنْ نَفْـسِي  تِْلقَـاءِ  مِنْ أُبَدِّلَهُ أَنْ لِي يَكُونُ مَا قُلْ بَدِّلْهُ أَوْ هَذَا غَيْرِ بِقُرْآنٍ ائْتِ اءَنَالِقَ يَرْجُونَ

 وَمَـا  }: وقولـه  ،]١٥:يـونس  [z عَظِـيمٍ  يَوْمٍ عَذَابَ رَبِّي عَصَيْتُ إِنْ أَخَافُ إِنِّي إِلَيَّ يُوحَى مَا إِلَّا

 لَـا  الْكِتَـابِ  وَتَفْـصِيلَ  يَدَيْـهِ  بَـيْنَ  الَّـذِي  تَـصْدِيقَ  وَلَكِـنْ  اللَّـهِ  دُونِ مِـنْ  يُفْتَـرَى  أَنْ آنُالْقُـرْ  هَـذَا  كَانَ

 مَـــنِ وَادْعُـــوا مِثْلِـــهِ بِـــسُورَةٍ فَـــأْتُوا قُــلْ  افْتَـــرَاهُ يَُقولُـــونَ أَمْ) ٣٧ (الْعَـــالَمِينَ رَبِّ مِـــنْ فِيـــهِ رَيْــبَ 

 تَقَوَّلَهُ يَقُولُونَ أَمْ }: وقوله ،]٣٨-٣٧:يونس [z صَادِقِينَ كُنْتُمْ إِنْ هِاللَّ دُونِ مِنْ اسْتَطَعْتُمْ

 ].٣٤:الطور [z صَادِقِينَ كَانُوا إِنْ مِثْلِهِ بِحَدِيثٍ فَلْيَأْتُوا) ٣٣ (يُؤْمِنُونَ لَا بَلْ

 أَنْ لِقَبـْ  مِـنْ  بِـالْقُرْآنِ  تَعْجَـلْ  وَال }: لـه  يقـول   واهللا النبـي  نظـم  القـرآن  يكون وكيف

ــضَى ــكَ يُقْ ــهُ إِلَيْ ــرِّكْ ال }: ويقــول ،]١١٤:طــه[ z وَحْيُ ــهِ تُحَ ــسَانَكَ بِ ــلَ لِ ــهِ لِتَعْجَ ــا إِنَّ  بِ  عَلَيْنَ

 ابـن  قال ،]١٩-١٦: القيامة [z بَيَانَهُ عَلَيْنَا إِنَّ ثُمَّ  قُرْآنَهُ فَاتَّبِعْ قَرَأْنَاهُ فَإِذَا  وَقُرْآنَهُ جَمْعَهُ

 رسـول  كـان : z بِـهِ  لِتَعْجَـلَ  لِـسَانَكَ  بِهِ تُحَرِّكْ ال }: تعالى قوله في ماعنه اهللا رضي عباس

                                     
 .٥٢١ و١٢/٢٦٥: الفتاوى مجموع) ١(



 

 
 عربيةلعلوم المجلة ا  ٢٣

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثالثون شوال  

 بِـهِ  تُحَـرِّكْ  ال }: تعـالى  اهللا فـأنزل  شفتيه، يحرك مما وكان شدة، التنزيل من يعالج  اهللا

 فَـإِذَا  } وتقـرأه  صـدرك  فـي  لـه  جمعـه : قـال  z وَقُرْآنَهُ جَمْعَهُ عَلَيْنَا إِنَّ  بِهِ لِتَعْجَلَ لِسَانَكَ

ــاهُ ــاتَّبِعْ قَرَأْنَ ــهُ فَ ــمَّ } وأنــصت لــه فاســتمع: قــال z قُرْآنَ ــا إِنَّ ثُ ــهُ عَلَيْنَ  أن علينــا إن ثــم: z بَيَانَ

 انطلق فإذا استمع، جبريل أتاه إذا ذلك بعد وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فكان تقرأه،

 .)١(أقرأه كما وسلم عليه اهللا صلى النبي قرأه جبريل

 صـاحب  والبخـاري  أحمـد  كاإلمـام - األمـة  سـلف  عليـه  الـذي  والصواب: ((يةتيم ابن قال

ــاد أفعــال خلــق "كتــاب فــي الــصحيح ــاع -وبعــدهم قــبلهم األئمــة وســائر وغيــره،" العب  اتّب

 ومعانيـه،  حروفـه : اهللا كـالم  جميعـه  القـرآن  أن وهـو  األمـة،  سـلف  وإجماع الثابتة النصوص

 .)٢()…غيره كالم ذلك من شيء ليس

 وهـو  الخطـل  من ويعصمه الزلل من يقيه فإنه البالغي استيقنه إذا العظيم لاألص وهذا

 علــى وتعاليــه وعظمتــه القــرآن بقدســية اإليمــان ألن والتأويــل؛ بالتحليــل اهللا لكــالم يتــصدى

 . الرب هو به المتكلم بأن اإليمان من مستمدٌ ومكان زمان كل وعلى نص كل

 ربـاني،  غيـر  القـرآن  نظـم  بـأن  القـول  إلـى  وتؤول األصل هذا في تقدح آراء قديمًا ورد وقد

 عبـدالجبار  القاضـي  قـال  القـرآن،  بخلق القول من والمعتزلة الجهمية إليه ذهب ما ذلك ومن

ــه، تعــالى اهللا كــالم القــرآن أن فهــو ذلــك فــي مــذهبنا وأمــا: ((المعتزلــي  محــدث وهــو ووحي

 .)٣())مخلوق

                                     
 ).٤٤٨ (برقم ومسلم ،)٥ (برقم البخاري أخرجه) ١(
 .٥٧٤و٢/٤٣٢: التسعينية: وينظر ،١٢/٢٤٣: الفتاوى مجموع) ٢(
 مـن  المـشهورون  الجهميـة  وأمـا : ((١/٢٧٥: التـسعينية  فـي  تيمية ابن وقال. ٥٢٨: الخمسة ألصولا شرح) ٣(

 منهـا  كلم التي الشجرة ورق بين وإما الهواء، في إما غيره، في كالماً يخلق إنه: فقالوا ونحوهم المعتزلة
 كالمــاً لــه وأن ة،حقيقــ مــتكلم اهللا إن: قــالوا وإذا عنــدهم، اهللا كــالم هــو فــذلك ذلــك، غيــر وإمــا موســى،
 )).عندهم معناه فهذا حقيقة؛
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 عـن  عبـارة  هـو  وإنمـا  اهللا، كـالم  لـيس  ولفظـه  بحروفـه  القـرآن  أن إلى األشاعرة وذهب

 النفــسي، الكــالم: ويــسمونه األزل، منــذ بالــذات القــائم المعنــى هــو اهللا وكــالم اهللا، كــالم

 فمخلـوق؛  اللفـظ  وأمـا  مخلـوق،  غيـر  فـالمعنى  ولفظـه،  القـرآن  معنى بين يفرقون هم ولذلك

 علــى اهللا نمــ ال اللــوح مــن جبريــل بــه ونــزل المحفــوظ اللــوح فــي أو الهــواء، فــي اهللا خلقــه

: تعـالى  اهللا قـول  بـدليل  ، محمـد  أو ، جبريـل  والنظم اللفظ بهذا عنه عبّر  أو الحقيقة،

 .)١(المعتزلة قول مع القرآن نظم في قولهم يتفق وبهذا ، z كَرِيمٍ رَسُولٍ لَقَوْلُ إِنَّهُ }

 إلـى  نقـل   جبريـل  أن: ومنها القرآن، لغة في آراء السمرقندي عن الزركشي ونقل

 الرُّوحُ بِهِ نَزَلَ }: سبحانه اهللا بقول مستدالً العرب، بلغة النبي عنها وعبَّر المعاني،  يالنب

 المعـاني  عليـه  أُلقـي   جبريـل  أن: ومنهـا  ،]١٩٤-١٩٣:الـشعراء  [z قَلْبِـكَ  عَلَى  الْأَمِينُ

 .)٢( النبي إلى بها نزل ثم العرب، بلغة عنها هو وعبَّر

 التـي  القـرآن  ونـصوص  سـبق،  كمـا  العظـيم،  القـرآن  ظـم ن فـي  األشاعرة آراء من وهذه

 اهللا عنـد  مـن  نـزل  القـرآن  أن علـى  يـدل  مـا  وفيهـا  اآلراء، هـذه  علـى  تـرد  وغيرهـا  ذكرها سبق

 النبـي  لفـظ  مـن  أنـه  رأى مـن  بها استدل التي اآلية ذلك في ويكفي ومعنًى، نظمًا العرب بلغة

، رَبِّ لَتَنْزِيــلُ وَإِنَّــهُ }: ســبحانه قولــه هــيو رأيــه، عليــه يــرد مــا وتــرك يريــد، مــا منهــا واجتــزأ 

ــالَمِينَ ــزَلَ  الْعَ ــهِ نَ ــأَمِينُ الــرُّوحُ بِ ــكَ عَلَــى  الْ ــونَ قَلْبِ ــنَ لِتَكُ ــذِرِينَ مِ ــيٍّ بِلِــسَانٍ  الْمُنْ  عَرَبِ

 العــرب، بلــسان اهللا عنــد مــن نــزل القــرآن أن اآليــات فأثبتــت ،]١٩٥-١٩٢:الــشعراء [z مُبِــينٍ

 .وتبليغه به النزول إال  لجبريل وليس

  اهللا مـن  ومعنـاه  بلفظـه  القـرآن  أن علـى  الـسلف  إلجمـاع  مخالفتهـا  مـع  اآلراء وهذه

 القرآن أن يرون واألشاعرة المعتزلة متقدمي أن ومع العظيم، القرآن آيات عليه نصت كما

                                     
: والتــسعينية ،٧٢و ٩٤: الجــوهرة وشــرح ،١٠٥: واإلرشــاد ،١٠٦: الــدين أصــول: األشــاعرة مــذهب فــي ينظــر) ١(

 .٤٧٥: المرسلة الصواعق ومختصر ،٢/٤٣٢
 .١/١٥٧: القرآن علوم في واإلتقان ،١/٢٣٠: القرآن علوم في البرهان: ينظر) ٢(
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 ،)١(القــرآن تعظــيم عــدم بعــدهم لمــن مهــدت آراءهــم أن إال ويعظمونــه، ووحيــه اهللا كــالم

ــا فتحـــتو  ومـــن اإلســـالم، إلـــى االنتـــساب يـــدعي ممـــن نظمـــه وفـــي فيـــه الطعـــن فـــي أبوابًـ

 منهـا  وينطلـق  اإلسالمي، الفكر على ويعممها اآلراء هذه يستثمر أن حاول من المعاصرين

 أن يجـب : ((الـصالح  نـضال  قالـه  مـا  مـثالً  ذلـك  ومـن  القرآنـي،  الـنظم  ربانيـة  فـي  التشكيك في

 النبـي  وأن بالمعـاني،  محمـد  الرسول على نزل جبريل أن وفيه السابق القول عند قليالً نقف

 لقارئـه  يسمح والذي الكالم، هذا يعنيه فيما التفكير ونمعن. العرب بلغة عنها عبّر محمدًا

 مراجـــع فـــي ورد القـــول هـــذا وأن خاصـــة ويـــسمعه، يقـــرأه أن اعتـــاد فيمـــا التفكيـــر بإعـــادة

 ويعـاد  ،"اإلسـالم  شـيوخ "بــ  يوصـفون  رجـال  تأليفهـا  علـى  قام اإلسالم، أمة عند بها معترف

 الـدين،  علـى  والخـروج  بالزندقـة  وال بـالكفر  أحـد  يـتهمهم  أن دون مـن  عام بعد عامًا طبعها

)) بـصالحها  أحـد  يـشكك  لـم  سـابقة  إسـالمية  مصادر عن القول هذا ينقلون بدورهم وهم

 يكــون أن بإمكانيــة ســمح اإلســالمي الفكــر بــأن القــول هــذا مــن القــارئ يخــرج: ((ويــضيف

 النبـي  أن أوضـح  وبـشكل  محمـد،  النبـي  صـياغة  مـن  هـو  يـدينا  بـين  الذي القرآني اللغوي النص

                                     
 حمــزة بــن علــي أخبرنــي لقــد]: ((٥/٨١: والنحــل واألهــواء الملــل فــي الفــصل [حــزم ابــن قالــه مــا ذلــك مــن) ١(

: لـه  وقلـت  ذلـك،  فـأكبرت : قـال  برجلـه،  المـصحف  يـبطح  األشعرية بعض رأى أنه الصوفي الصقلي المرادي
 والسواد، السخام إال فيه ما وباهللا ويلك،: لي فقال! تعالى اهللا كالم وفيه بالمصحف، تصنع هكذا ويحك،
 إلى قدم]: ((١٨٣:الخاطر صيد [الجوزي ابن وقال)). معناه هذا الذي القول من هذا ونحو فال، اهللا كالم وأما
 أنهــم مجالــسهم معظــم فكــان للعــوام، التــذكير منــابر فــارتقوا األعــاجم البــدع أهــل مــن جماعــة بغــداد
 الحروفيــة أيــن: يقولــون ثــم.. .وزاج وعفــص ورق إال المــصحف وهــل كــالم، األرض فــي هللا لــيس: يقولــون
 في القرآن تعظيم هان حتى كذلك زالوا فلما. جبريل عبارة هذا وصوت؟ حرف القرآن أن يزعمون الذين
 مجمــوع [القــرآن فــي والكالبيــة األشــاعرة اعتقــاد عــن حديثــه فــي تيميــة ابــن وقــال)). العــوام أكثــر صــدور
 مـن  سـلفهم  قالـه  عمـا  وأعرضوا وورق، مداد إال فيه ليس المصحف أن ذلك إلى ضموا]: ((٨/٤٢٥: الفتاوى

 كالـدليل  االحتـرام،  يوجـب  ال دلـيالً  كونـه  مجـرد  أن رأوا لمـا  احترامـه،  فيجـب  اهللا كـالم  علـى  دليل ذلك أن
 يمتهنـون  هؤالء فصار احترامها؛ يجب وال عليه أدلة كلها الموجودات فإن بالكالم، المتكلم الخالق على

 .٥٥-٥٣: القرآن بخلق القول مآالت: وينظر...)). بأرجلهم يدوسوه حتى المصحف
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 أبـو  ونصر ،)١())إليه ألهمت إلهية معان على بناء العرب بلغة لغويًا القرآني النص صاغ محمدًا

 القــول نتبنــى هنــا كنــا إذا: ((القــرآن ببــشرية القــول علــى شــاهدًا المعتزلــة قــول يجعــل زيــد

 يواجــه إيــديولوجي نفعــي أســاس علــى يقــوم ال التبنــي هــذا فــإن الدينيــة النــصوص بــشريةب

 التاريخ حقائق إلى يستند موضوعي أساس على يقوم بل والمسيطر، السائد الديني الفكر

 وإرهاصـات  بواكير على دال تاريخي شاهد االعتزالي الموقف... ذاتها النصوص حقائق وإلى

 .)٢())علمي تقدمي مغزى ذات

 وتجـرأ  عظيمًـا،  انفتاحًـا  وأنسنته القرآن بشرية في القول الحاضر العصر في انفتح وقد

 عــن ويعبــر بــشري، لواقــع خاضــع ثقــافي منــتج بأنــه القــرآن وصــف فــي بالغــة جــرأة بعــضهم

 .)٣(النصوص من كغيره نص مجرد القرآني النص يجعل مما البشرية، محمد تجربة

 انتقـل  أنـه  يـرون  لكـنهم  ، اهللا إلى ابتداء بهوينس بالوحي القرآن بعضهم يصف وقد

 عمـل  إنـه : ((أدونـيس  يقول كما وكتابته، وتلقيه نزوله بعد اإلنسانية إلى اإللهية مرحلة من

ــذي هــو اإلنــسان. يكتــب ولــم أوحــى اهللا ((،)٤())إنــساني إلهــي  دخــل أن منــذ لكــن. كتــب ال

 نـص  إلـى  تحـول  أن منـذ  لغـة،  فـي  موجودًا الوحي أصبح أن منذ التاريخ، وفي الزمن في الوحي

 ويـصل  ،)٥())المتكلمـة  الـذات  هـي  اللغـة  صـارت  أي المـتكلم،  هو كتابة بوصفه صار مكتوب،

 إلـى  بعـضهم  ودعـا  ،)٦())ذاتـه  التقـديس  بهـذا  محجوب المقدس النص هذا ((أن إلى أدونيس

 .)٧(القراءة بعلمنة أنسنته ومحاولة القرآن، عن) األسطورية (القداسة نزع

                                     
 .١٦: الديني الفكر في المأزق) ١(
 .٦٣-٦٠: القرآن بخلق القول مآالت: وينظر ،٢٠٦: الديني الخطاب نقد) ٢(
 .٢٧٢: التدبر أفق إلى القراءة تهافت من القرآني والنص ،٢٠٦-٢٠٥و ٢٠٣: الديني الخطاب نقد: ينظر) ٣(
 .٣٣: الكتابة وآفاق القرآني النص) ٤(
 الـنص : وينظـر . ٢٠٦-٢٠٣ ،١٢٦ ،١١٩: الـديني  الخطـاب  نقـد : فـي  أبوزيـد  نصر عند ومثله. ٤٢: السابق المرجع) ٥(

 .٢٨٧: التدبر أفق إلى القراءة تهافت من القرآني
 .٤٠: الكتابة وآفاق القرآني النص) ٦(
 .٥١: التأويل ومناهج القرآني الخطاب: عن وغيره، الشرفي عبدالمجيد يقول كما) ٧(
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 التوراة وكذلك القرآن على" النبوي الخطاب "إطالق من غضاضة بعضهم يجد لم ولذا

 مفهـــوم: ((أركـــون قـــال كمـــا األنبيـــاء، صـــياغة مـــن اللغويـــة بنيتهـــا أن باعتبـــار واإلنجيـــل،

 واألناجيــل، القــديم، العهــد كتــب فــي المجموعــة النــصوص علــى يطلــق" النبــوي الخطــاب"

 .)١())للنصوص والسيميائية غويةالل البنية إلى يشير كمفهوم والقرآن،

 فــي اتبعــت الكــريم للقــرآن الحداثيــة القــراءات أن عبــدالرحمن طــه الــدكتور ويقــرر

ــا النقــدي مــشروعها تحقيــق  أو التــأنيس، خطــة: أولهــا مــن كــان مختلفــة، انتقاديــة خططً

 عـــائق رفـــع وتـــستهدف. البـــشري الوضـــع إلـــى اإللهـــي الوضـــع مـــن اآليـــات بنقـــل األنـــسنة،

 عمليــات بواســطة األنــسنة وتــتم. مقــدس كــالم القــرآن أن اعتقــاد فــي المتمثــل القدســية،

 مــصطلحات واســتبدال ، اهللا لكــالم التعظــيم عبــارات حــذف: منهــا خاصــة، منهجيــة

ــدة ــأخرى جديـ ــررة، بـ ــة فـــي والتـــسوية مقـ  والكـــالم اإللهـــي الكـــالم بـــين االستـــشهاد رتبـ

ــساني، ــق اإلنـ ــين والتفريـ ــستويات بـ ــة مـ ــاب مختلفـ ــياإلل للخطـ ــالتفريق هـ ــين كـ ــرآن بـ  القـ

 المنهجيـــة العمليـــات هـــذه تطبيـــق أن ويـــرى... والمكتـــوب الـــشفوي والقـــرآن والمـــصحف،

 .)٢())بشري نص أي مثل مثله لغويًا نصًّا القرآن جعل ((إلى تؤدي التأنيسية

 :القرآني النظم خصوصية
 وخـصائص  أجناسـها  فـي  لهـا  مـشابهته  وعـدم  النـصوص،  سـائر  عـن  تفـرده  بهـا  يقصد

 شـعرية  كانت سواء العرب، عهدها التي األدب كأجناس ال القول من جنس فهو. مهانظ

 يقـدر  وكيـف  ((بمثلـه  أحـد  يـأتي  ولن نظم، كمثله وليس نظم، كل فاق نظم وهو نثرية، أم

 فـإن ! ووصـفه؟  المـتكلم  لعظمة تابع والكالم يقاربه، بما أو بمثله يتكلم أن الخلق من أحد

                                     
 إلـى  القـراءة  تهافـت  مـن  القرآنـي  النص: وينظر. ٥: الديني الخطاب تحليل إلى الموروث التفسير من القرآن) ١(

 .٢٣١: التدبر أفق
-٣١٩: الـديني  الـنص  تاريخيـة  وإشـكالية  ،٦٧-٦٣: القرآنـي  الـنص  قـراءة : وينظـر . ١٨٠-١٧٨: الحداثة روح) ٢(

٣٢٧. 



 

 
٢٨ 

 وخصوصيته ربانيته ضوء في القرآني للنظم البالغية الدراسة
  العليوي اهللا عبد بن يوسف. د
 

 وأنَّـى  ،)١())القـرآن  هـذا  بمثـل  يـأتي  أن أمكـن  كمالـه  وأوصاف تهعظم في اهللا يماثل أحد كان

 !.هذا

 اهللا قـــال وقـــد بــه،  المـــتكلم هـــو  اهللا كــون  مـــن نابعـــة القرآنــي  الـــنظم وخــصوصية 

 لـيس   أنـه  فكمـا  ؛]١١:الـشورى [ z الْبَـصِيرُ  الـسَّمِيعُ  وَهُـوَ  شَـيْءٌ  كَمِثْلِـهِ  لَيْسَ }: سبحانه

 كفـضل  الكـالم  سـائر  علـى  اهللا كـالم  فـضل «و م،كـال  كمثلـه  لـيس  فكالمـه  شـيء  كمثله

 مِـنْ  تَنْزِيـلٌ  }: والكهنـة  الـشعراء  قـول  عنه نفى أن بعد  اهللا قال وقد ،)٢(»خلقه على اهللا

ــالَمِينَ رَبِّ ــه، فــي إعجــازه أن يؤكــد وهــذا]. ٤٣:الحاقــة [z الْعَ ــه خــارج شــيء فــي ال ذات  عن

 .وغيرها كالصرفة

 يــدل بــل خــصوصيته، يلغــي ال البالغيــة ســاليبهمأ علــى واحتــواؤه العــرب بلغــة ونزولــه

 للعـرب  المعجز المتفرد أسلوبه له نفسه الوقت في ولكنه مبين، عربي بلسان هو إذ عليها؛

 .العرب ولغير

 أَمْ الْقَـــوْلَ يَـــدَّبَّرُوا أَفَلَـــمْ }:  قولـــه فـــي الخـــصوصية هـــذه مؤكـــدًا القـــرآن جـــاء وقـــد

 قَلِيلًـا  شَـاعِرٍ  بِقَـوْلِ  هُـوَ  وَمَا }: وقوله ،]٦٨: المؤمنون [z الْأَوَّلِينَ آبَاءَهُمُ يَأْتِ لَمْ مَا جَاءَهُمْ

-٤١:الحاقـة  [z الْعَـالَمِينَ  رَبِّ مِنْ تَنْزِيلٌ  تَذَكَّرُونَ مَا قَلِيلًا كَاهِنٍ بِقَوْلِ وَلَا  تُؤْمِنُونَ مَا

 ،]٦٩:يـس  [z مُبِـينٌ  وَقُـرْآنٌ  ذِكْـرٌ  إِلَّـا  هُـوَ  نْإِ لَـهُ  يَنْبَغِـي  وَمَـا  الشِّعْرَ عَلَّمْنَاهُ وَمَا }: وقوله ،]٤٣

 وَلَـوْ  بِمِثْلِـهِ  يَـأْتُونَ  لَـا  الْقُـرْآنِ  هَذَا بِمِثْلِ يَأْتُوا أَنْ عَلَى وَالْجِنُّ الْإِنْسُ اجْتَمَعَتِ لَئِنِ قُلْ }: وقوله

 مِـنْ  كَـانَ  وَلَـوْ  الْقُـرْآنَ  رُونَيَتَـدَبَّ  أَفَلَا }: وقال ،]٨٨:اإلسراء [z ظَهِيرًا لِبَعْضٍ بَعْضُهُمْ كَانَ

 ].٨٢:النساء [z كَثِيرًا اخْتِلَافًا فِيهِ لَوَجَدُوا اللَّهِ غَيْرِ عِنْدِ

                                     
 .٣٧ آية: يونس سورة ،٣٦٤: المنان كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسير: سيرهتف في السعدي قاله) ١(
 السلـسلة  فـي  األلبـاني  وضـعفه  ،)٢٩٢٦ (بـرقم  سـننه  فـي  الترمـذي  رواه ، النبـي  إلى مرفوعًا القول هذا رُوي) ٢(

 بيــان علــى ذكــره جــل بيانــه فــضل قــدر]: ((١/١١: البيــان جــامع [الطبــري وقــال ،)١٣٣٥ (٣/٥٠٧: الــضعيفة
 )).عباده جميع على كفضله خلقه جميع
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 يجــرؤ ولــم واإلعجــاز، الخــصوصية بهــذه أقــروا بمثلــه يــأتوا أن القــرآن تحــداهم والــذين

 حينمـا  المغيرة بن الوليد مع المشهورة القصة في كما ومحاكاته، معارضته على بلغاؤهم

 قـل : لـه  فقـال  فأتـاه،  جهـل  أبـا  ذلـك  فبلـغ  لـه،  رَقّ فكأنه القرآن، عليه فقرأ ، النبي إلى جاء

 مـن  فـيكم  مـا  فـواهللا،  أقول؟ وماذا: قال له، كاره أنك أو له، منكر أنك قومك يبلغ قوالً فيه

 مــا واهللا، الجــن، بأشــعار وال منــي، بقــصيده وال برجــزه أعلــم وال منــي، باألشــعار أعلــم رجــل

 وإنـه  لطـالوة،  عليـه  وإن حـالوة،  يقـول  الـذي  لِقولـه  إن وواهللا هـذا،  مـن  شـيئًا  يقـول  الذي يشبه

 ال: جهـل  أبـو  قـال . تحتـه  مـا  لـيَحطِم  وإنـه  يُعلـى،  ومـا  ليَعلـو  وإنـه  أسـفله،  مغـدق  أعاله، لمثمر

 سـحر  هـذا : قـال  فكـر  فلمـا  أفكـر،  حتـى  فـدعني : قـال . فيـه  تقـول  حتـى  قومـك  عنـك  يرضى

 .)١(غيره عن يأثره يؤثر،

 فقـال  قـريش  إلـى  رجـع  ثـم  القـرآن،  عليـه  فقـرأ  ، النبـي  أتـى  ربيعـة  بـن  عتبـة  أن ويروى

 .)٢(كهانة وال بشعر وال بسحر هو ما واهللا بشيء أجابني: لهم

ــلْ }:  اهللا فقــال عنــه، يقولونــه فيمــا حيــرتهم القــرآن ســجل وقــد ــالُوا بَ ــغَاثُ قَ  أَضْ

 ].٥:األنبياء [z الْأَوَّلُونَ أُرْسِلَ كَمَا بِآيَةٍ فَلْيَأْتِنَا شَاعِرٌ هُوَ بَلْ افْتَرَاهُ بَلِ أَحْلَامٍ

 الخـصوصية  هـذه  علـى  يـدل  مـا  عنهمـا  اهللا رضـي  أُنـيس  وأخيـه  ذر أبـي  إسالم قصة وفي

 لقيـت : قـال  صـنعت؟  مـا : فقلـت : ذر أبـو  قـال  جـاء،  ثـم  مكة، أتى أنيسًا أن أن وذلك والتفرد،

 شـاعر، : يقولـون : قال الناس؟ يقول فما: قلت. أرسله اهللا نأ يزعم دينك، على بمكة رجالً

 هـو  فمـا  الكهنـة  قـول  سـمعت  لقـد : أنـيس  قـال . الشعراء أحد أنيس وكان. ساحر كاهن،

 شـعر،  أنـه  بعـدي  أحـد  لـسان  علـى  يلتـئم  فمـا  الـشعر  أقـراء  على قوله وضعت ولقد بقولهم،

 .)٣(لكاذبون وإنهم لصادق، إنه واهللا

                                     
. يخرجـاه  ولـم  البخـاري  شـرط  علـى  اإلسـناد  صـحيح : وقـال  ،٢/٥٥٠: المستدرك في الحاكم القصة أخرج) ١(

 .١٥٥-٤/١٥٢: والنهاية البداية: وينظر. الذهبي ووافقه
 .٤/١٥٧: والنهاية البداية: ينظر) ٢(
 .٤٨٨: النقيب ابن ومقدمة ،٧٦: النبوة أعالم: وينظر). ٢٤٧٣ (برقم: مسلم أخرجه) ٣(
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 قـال  كمـا  فهـو  لـه  مباين أنه علمهم مع الشعر إلى القرآن ينالمشرك بعض نسبة أما

 أصـناف  مـن  بصنف القرآن إلحاق من بدًّا يجدوا لم لما المشركين أن الظاهر: ((عاشور ابن

 مـن  القـوم  عهـده  بمـا  للـدهماء  تقريبًـا  شـعر؛  إنه: فقالوا به، الكالم بأشبه ألحقوه كالمهم

 إلـى  والنفـوذ  االنتظـام  وإحكـام  المعاني دقائق نم فيه ما حيث من باالعتبار الجدير الكالم

 .)١())العقول

: الجـاحظ  قـال  الحقيقـة،  هـذه  يؤكـدون  وأدبهـم  العـرب  بكـالم  العـارفون  العلم وأهل

 التـأليف  صـنوف  عـرف  فـإذا ... وتأليفـه  الكالم سائر ونظم وتأليفه القرآن نظم بين ما فرق((

 وعجـز  عجـزه  يعـرف  حتـى  بـذلك  يكتـف  لـم  ثـم  الكـالم،  لـسائر  القـرآن  نظـم  مباينـة  عرف

 خـارج  مذاهبـه  وتباين وجوهه تصرف على القرآن نظم: ((الباقالني وقال ،)٢())مثله عن أمثاله

 أسـلوب  ولـه  خطابهم، ترتيب من للمألوف ومباين كالمهم، جميع نظام من المعهود عن

 بهـا  ديتقيـ  التـي  الطـرق  أن وذلـك . المعتـاد  الكـالم  أساليب عن تصرفه في ويتميز به يختص

 أنـواع  إلـى  ثـم  أنواعـه،  اخـتالف  علـى  الـشعر  أعـاريض : إلـى  تنقـسم  المنظوم البديع الكالم

 معــدل إلــى ثــم المــسجع، المعــدل الكــالم أصــناف إلــى ثــم المقفــى، غيــر المــوزون الكــالم

 المعـاني  وإفهـام  واإلفـادة  اإلصـابة  فيه فتطلب إرساالً يرسل ما إلى ثم مسجع، غير موزون

 بجملـة  شـبيه  وذلـك  وزنه، في معتدالً يكن لم وإن لطيف وترتيب بديع وجه على المعترضة

ــا وقــد. لــه يتــصنع وال فيــه يتعمــل ال الــذي الكــالم  الوجــوه، هــذه عــن خــارج القــرآن أن علمن

 كـالم  يـشبهه  ال به، اختص شأن له القرآن إن: ((تيمية ابن وقال ،)٣(...))الطرق لهذه ومباين

 بـسورة،  يـأتي  أن مخلـوق  يقـدر  فـال  العرب، بلغة نزل كان نوإ غيره، وال نبي كالم ال البشر،

 .)٤())مثله سورة ببعض وال

                                     
 .٥١: القرآن إعجاز: وينظر ،١/١١٤: والتنوير التحرير تفسير) ١(
 .١٦: العثمانية كتاب) ٢(
 .٣٥: القرآن إعجاز) ٣(
 .١٦/٥٣٦: تيمية ابن فتاوى مجموع) ٤(
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 بـه  نـسمي  أن يمكـن  الـذي  األدبي االسم ما: ((القرآن جنس عن سؤاالً أدونيس وطرح

 فــي هــي األدبــي الـصنيع  خــصوصية إن: القــول مــن انطالقًـا - والجــواب: ((قــال ثــم)) الـسورة؟ 

 ال فــنحن. خاصــاً أدبيًـا  اســما لهـا  نبتكــر أن علينــا أن أو يها،نـسم  أن نقــدر ال أننـا  هــو -شـكله 

 النثـر،  أنـواع  جميع عن تميزها وتعبير بناء خصوصية فيها ألن نثر؛ إنها: عنها نقول أن نقدر

 فيهـا  لـيس  إذ شـعرًا؛  نـسميها  أن نقـدر  وال. أنواعـه  من نوع أي اسم عليها ينطبق ال بحيث

 أنـواع  مختلف تستخدم أنها من الرغم على عرًا،ش منها تجعل التي لألصول استخدام أي

 ال أو يـسمى،  ال نـص  أمـام  أنفـسنا  نجـد ...والبالغـة  البيـان  أشكال ومختلف المجازي، التعبير

 قواعــد مــن خــارج، مــن معيــاره يأخــذ ال نــص إنــه. بتــسميته األدبيــة األنــواع معــايير تــسمح

ــادئ ــددة، ومبـ ــا محـ ــاره وإنمـ ــي معيـ ــه داخلـ ــضى)) فيـ ــاب،: يُـــسمى أن وارتـ . )١(فحـــسب الكتـ

 معيـاره  وإنمـا  خـارج،  مـن  معيـاره  يأخـذ  ال نـص  إنـه : ((قولـه  مـع  الكتاب اسم على واقتصاره

 القـرآن  أن تقريـره  قولـه  مـن  والشاهد. النص على تنغلق التي بنيوته من منطلق)) فيه داخلي

 .العرب عند المعهودة األدب أجناس من نوع بأي يتجنس أن يمكن ال

 القـرآن : ((الجـاهلي  العـصر  عـن  الفنـي  النثـر  إنكـار  سـياق  فـي  سينحـ  طه قال قبل ومن

 لـيس . االسـم  هذا بغير يسمى أن يمكن وال قرآن، هو وإنما شعرًا، ليس أنه كما نثرًا، ليس

 ال بـه،  خاصـة  بقيـود  مقيـد  ألنـه  نثـرًا؛  ولـيس  الـشعر،  بقيـود  يتقيـد  لـم  فهـو  واضـح؛  وهذا شعرًا

 النغمـة  بتلـك  وبعـضها  اآليـات،  بـأواخر  بعـضها  يتـصل  التـي  القيود هذه وهي غيره، في توجد

 مـن  فصلت ثم آياته أحكمت كتاب﴿ ولكنه نثرًا، وال ، شعرًا ليس فهو الخاصة، الموسيقية

. شـعرًا  لـيس  أنـه  علـى  هـو  نـص  كمـا  نثـر،  إنـه : نقـول  أن نـستطيع  فلسنا. ﴾خبير حكيم لدن

ــه، يكــن لــم بابــه، فــي وحيــدًا كــان  طــه مــن شــهادة وهــذه. )٢(...))مثلــه بعــده يكــن ولــم قبل

                                     
 .٢٩-٢٨: الكتابة وآفاق القرآني النص) ١(
 .٢٥: والنثر الشعر حديث من) ٢(



 

 
٣٢ 

 وخصوصيته ربانيته ضوء في القرآني للنظم البالغية الدراسة
  العليوي اهللا عبد بن يوسف. د
 

 مشخـصًا  جاهليًـا  عربيًـا  نـصًّا  ليجعله تاريخي منهج من القرآن مع يتعامل كان وإن حسين

 .)١(له ومرآة الجاهلي للعصر

 تطلق لم التي ومصطلحاته أسمائه اختالف والناس العرب لكالم ومباينته تفرده ومن

 العـرب  سـمى  لمـا  مخالفًـا  اسـمًا  تابهك اهللا سـمّى: ((قال أنه الجاحظ عن نُقل كما عليه، إال

ــا جملتــه ســمى: والتفــصيل الجملــة علــى كالمهــم ــا، ســموا كمــا قرآنً  ســورة وبعــضه ديوانً

 .)٢())كقافية فاصلة وآخرها كالبيت، آية وبعضها كقصيدة،

 كـل  فـي  كافـة  للنـاس  نـزل  خطـاب  فهـو  والمكـان،  الزمان على تعاليه خصوصيته ومن

 لِيَكُــونَ عَبْــدِهِ عَلَـى  الْفُرْقَــانَ نَـزَّلَ  الَّــذِي تَبَـارَكَ  }:  هللا قــال كمـا  مكــان، كـل  وفــي زمـان 

 ].٥٢: القلم [z لِلْعَالَمِينَ ذِكْرٌ إِلَّا هُوَ وَمَا }: وقال ،]١: الفرقان [z نَذِيرًا لِلْعَالَمِينَ

 القرآنـي  الـنظم  بمـساواة  تنـادي  دعـوة  ثمة أن إال اإليمان أهل عند األصل هذا تقرر ومع

 .غيرها أم أدبية أم دينية نصوصًا أكانت سواء النصوص، من بغيره

 اللغويــة  الخــصائص فــي واإلنجيــل والتــوراة القــرآن  بــين أركــون مــساواة ذلــك ومــن

ــة، ــذا والدالليـ ــق ولهـ ــى يطلـ ــا علـ ــصطلح مجموعهـ ــاب "مـ ــوي الخطـ ــول ،"النبـ ــوم: ((يقـ  مفهـ

 الـصرف  والـسيميائي  لـسني األ التحليـل  مـن  انطالقًـا  نُــحت  أو بُلور قد كان" النبوي الخطاب"

ــديني للخطــاب ــالي والقــرآن، واإلنجيــل التــوراة فــي المتجلــي ال  هــذه علــى ينطبــق فهــو وبالت

 وسـيميائية  لغوية بخصائص تتميز الثالثة الكتب أن يعني وهذا الثالث، النصية المجموعات

 النــــصوص علــــى يطلــــق" النبــــوي الخطــــاب "مفهــــوم ((،)٣())ومتــــشابهة مــــشتركة دالليــــة

 اللغويـة  البنيـة  إلى يشير كمفهوم والقرآن، واألناجيل، القديم، العهد كتب في عةالمجمو

 .)٤())للنصوص والسيميائية

                                     
 .١٢٦ ،١٦: الجاهلي الشعر في: ينظر) ١(
 .١/١٧٨: القرآن علوم في اإلتقان: عن) ٢(
 .١ هامش ،٧٨: الديني الخطاب تحليل إلى الموروث التفسير من القرآن) ٣(
 .٥: السابق المرجع) ٤(
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 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثالثون شوال  

 والدالليـة؛  اللغويـة  البنيـة  فـي  واإلنجيـل  بـالتوراة  القرآني النص مساواة تستقيم وكيف

 فلــم الــسابقة الكتــب أمــا وبلغتــه، بنــصه واحــتفظ العــرب، بلغــة نــزل قــد الكــريم والقــرآن

 وركاكـة،  وتحريـف  وتبـديل  اخـتالف  فيهـا  وترجمـات  نـصوص  عدة هي وإنما بهما، حتفظت

 .)١(!القرآن؟ في اهللا بكالم لها البشر ترجمة تتساوى وهل

 لـم  العـرب  أن بـدليل  األدبيـة،  النـصوص  بقية عن يختلف ال القرآن: ((زيد أبو نصر ويقول

 إلــى جــره يريــدون وكــانوا وغيــره، القــرآن بــين المغــايرة اســتيعاب علــى قــادرين يكونــوا

 الخطابــات كــل ((أن يــرى وهــو ،)٢())ذلــك وغيــر والــسجع والكهانــة كالــشعر نــصوصهم

 ألنـه  الحقيقـة؛  امتالك يزعم أن منها واحد حق من وليس خطابات، هي حيث من تتساوى

 عـــن الـــسابقة والروايـــات. )٣())زائـــف خطـــاب بأنـــه نفـــسه علـــى يحكـــم ذلـــك يفعـــل حـــين

 .قوله عليه ترد  أنيس وعن ربيعة، بن وعتبة المغيرة بن كالوليد قريش مشركي

 ونظمـه  القـرآن  فـي  القـول  تعظيم وخصوصيته الكريم القرآن ربانية تقرير على وينبني

 بِـهِ  لَـكَ  لَـيْسَ  مَـا  تَقْـفُ  وَلَـا  }:  اهللا قال وقد علم، بغير تأويله وخطورة هيبته واستشعار

ــمٌ ــسَّمْعَ إِنَّ عِلْ ــصَرَ ال ــؤَادَوَا وَالْبَ ــلُّ لْفُ ــكَ كُ ــانَ أُولَئِ ــهُ كَ ــسْئُولًا عَنْ  وقــال ،]٣٦:اإلســراء [z مَ

 الْحَـقِّ  بِغَيْـرِ  وَالْبَغْـيَ  وَالْإِثْمَ بَطَنَ وَمَا مِنْهَا ظَهَرَ مَا الْفَوَاحِشَ رَبِّيَ حَرَّمَ إِنَّمَا قُلْ }: سبحانه

ــهِ تُــــشْرِكُوا وَأَنْ ــا بِاللَّــ ــهِ يُنَــــزِّلْ لَــــمْ مَــ ــلْطَانً بِــ ــهِ عَلَــــى تَقُولُــــوا وَأَنْ اسُــ ــا اللَّــ ــا مَــ  z تَعْلَمُــــونَ لَــ
 ].٣٣:األعراف[

 اإلطــالق، علــى العزيــز القــرآن تعظــيم وجــوب علــى المــسلمون أجمــع: ((النــووي قــال

 من ليس لمن معانيه في والكالم علم، بغير تفسيره يحرم: ((وقال ،)٤ ())وصيانته وتنزيهه،

                                     
 ،١٨: الكــريم للقــرآن الحداثيــة والقــراءات ،٢٣٠: التــدبر أفــق إلــى القــراءة تهافــت مــن القرآنــي الــنص: ينظــر) ١(

٨٠ ،٧٣-٧٠. 
 .١٥٦: النص مفهوم) ٢(
 .٢٤: السابق المرجع) ٣(
 .١٦٤: القرآن حملة آداب في التبيان) ٤(



 

 
٣٤ 

 وخصوصيته ربانيته ضوء في القرآني للنظم البالغية الدراسة
  العليوي اهللا عبد بن يوسف. د
 

 فجــائز للعلمــاء تفــسيره وأمــا. عليــه منعقــد جمــاعواإل كثيــرة، ذلــك فــي واألحاديــث أهلهــا،

 بهــا يعــرف التــي لــألدوات جامعًــا للتفــسير أهــالً كــان فمــن عليــه، منعقــد واإلجمــاع حــسن،

 واألحكـام  كالمعـاني  باالجتهـاد،  يـدرك  ممـا  كـان  إن فـسّره  المراد ظنه على وغلب معناه،

 باالجتهـاد  يـدرك  ال كـان  وإن ذلـك،  وغيـر  واإلعـراب  والخـصوص  والعمـوم  والخفيـة  الجلية

 صـحيح  بنقـل  إال فيـه  الكـالم  يجـوز  فال اللغوية األلفاظ وتفسير النقل طريقها التي كاألمور

 فحرام ألدواته جامع غير لكونه أهله من ليس كان من وأما أهله، من المعتمدين جهة من

 .أهله من المعتمدين عن التفسير ينقل أن له لكن التفسير، عليه

 مـن  ومـنهم ... ومـنهم ... مـنهم : أقـسام  صـحيح  دليـل  غيـر  مـن  همبرأي المفسرون ثم

 بالسماع إال يؤخذ ال مما وهي أهلها، عند معانيها على وقوف غير من العربية ألفاظه يفسر

ــة أهــل مــن ــان التفــسير، وأهــل العربي  الحــذف مــن فيهــا ومــا وإعرابهــا اللفظــة معنــى كبي

 واإلجمـال  والتـأخير  والتقـديم  لخصوصوا والعموم والمجاز والحقيقة واإلضمار واالختصار

 .الظاهر خالف هو مما ذلك وغير والبيان

 أهــل قالــه مــا معرفــة مــن معهــا البــد بــل وحــدها، العربيــة معرفــة ذلــك مــع يكفــي وال

 أو الخـــصوص إرادة علـــى أو الظـــاهر تـــرك علـــى مجتمعـــين يكونـــون فقـــد فيهـــا، التفـــسير

 فعلـم  معـان،  فـي  مـشتركًا  اللفـظ  كـان  اإذ وكما الظاهر، خالف هو مما ذلك وغير اإلضمار

 وهـو  بـالرأي،  تفـسير  كلـه  فهـذا  بـه،  جـاء  مـا  كـل  فـسر  ثـم  المعاني أحد المراد أن موضع في

 .)١())أعلم واهللا حرام،

 عنــه، البالغيــين ولجــم فيــه القــول تعطيــل القرآنــي الــنظم فــي القــول تعظــيم يعنــي وال

 القـول  أدوات للبالغـي  حصل فإذا م،وفه علم من عدة غير من عليه أحد يتجرأ ال أن ولكن

 أَفَلَـا  }: القـرآن  بتدبر األمر في  اهللا قال وقد قبل، من النووي قال كما عليه، حرج فال فيه

 وَلَــوْ الْقُــرْآنَ يَتَــدَبَّرُونَ أَفَلَــا }: وقــال ،]٢٤:محمــد [z أَقْفَالُهَــا قُلُــوبٍ عَلَــى أَمْ الْقُــرْآنَ يَتَــدَبَّرُونَ

                                     
 .١٦٨-١٦٥: السابق المرجع) ١(
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 أَنْزَلْنَـاهُ  كِتَـابٌ  }: وقـال  ،]٨٢:النـساء  [z كَثِيـرًا  اخْتِلَافًـا  فِيـهِ  لَوَجَـدُوا  اللَّهِ غَيْرِ عِنْدِ مِنْ كَانَ

 .)١(]٢٩:ص [z الْأَلْبَابِ أُولُو وَلِيَتَذَكَّرَ آيَاتِهِ لِيَدَّبَّرُوا مُبَارَكٌ إِلَيْكَ

 

@     @      @ 

                                     
 دفــع  فــي  وأثــره التفــسير  فــي القــول  وتعظــيم  ،٣٣١و ٣١٨: اإلســالمي والفقــه  المعاصــرة القــراءات : ينظــر) ١(

 .٢١: المنحرفة القراءات



 

 
٣٦ 

 وخصوصيته ربانيته ضوء في القرآني للنظم البالغية الدراسة
  العليوي اهللا عبد بن يوسف. د
 

 :األول المبحث
 آنيالقر النظم على البالغية المصطلحات إطالق
 الـنص  بالغـة  مـن  ترتحـل  التي البالغية المصطلحات فإن القرآني النظم ربانية ضوء في

 مــن المــستمدة الكـريم  القــرآن لقدسـية  خاضــعة تكــون الربـاني  الــنظم بالغـة  إلــى البـشري 

 .ربانيته

 وجـود  عـن  النظـر  بغـض  البالغيـة  األسـاليب  علـى  أطلقت التي األسماء داللة هنا وأعني

 ولكـن  الكـريم  بـالقرآن  الئقًـا  األسـلوب  يكـون  فقـد  عدمه؛ من الكريم نالقرآ في األساليب

 .ذلك بخالف مصطلحه

 غيـره  بـه  اسـتبدلوا  القرآنـي  بـالنظم  يليـق  ال مـصطلحًا  أن رأوا إذا البالغيين بعض وكان

 مـصطلح : ذلـك  علـى  األمثلـة  ومـن  النفـوس،  فـي  وهيبته قداسته  الرب لكالم يحفظ مما

 حقيقــة يعلمــه عمــا المــتكلم ســؤال: ((اإلصــبع أبــي ابــن قــال كمــا وهــو ،"العــارف تجاهــل"

 أو الحـب،  فـي  التدلـه  شـدة  علـى  ليـدل  أو الـذم،  أو المـدح  مخـرج  كالمـه  ليخـرج  به منه تجاهالً

 مـن  كثيـر  عليـه  وتبعـه  المعتـز،  ابـن  مـصطلح  وهـذا . )١())التـوبيخ  أو التقريـر،  أو التعجـب،  لقصد

 المعلـوم  سـوق : فـسماه  غيـره،  إلـى  المـصطلح  اهـذ  عن عدل السكاكي أن إال ،)٢(البالغيين

 وغيـره،  القـرآن  من شواهد له وساق ،)٣())بالتجاهل تسميته أحب وال: ((وقال غيره، مساق

 اهللا كـــالم فـــي لـــوروده: ((التفتـــازاني قـــال لكـــن التـــسمية، عـــن العـــدول ســـبب يبـــين ولـــم

 العــارف؛ تجاهــل: تــسميته عــن عــدل إنمــا: ((الــصعيدي عبــدالمتعال قــال وكــذا ،)٤())تعــالى

                                     
 .١٣٥: التحبير تحرير) ١(
 .٢/٣٦: البالغية المصطلحات معجم: ينظر) ٢(
 .٤٢٧: العلوم مفتاح) ٣(
 .٤/٤٠٣: التلخيص شروح ضمن المعاني، مختصر) ٤(
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: طـه  [z مُوسَـى  يَـا  بِيَمِينِـكَ  تِلْـكَ  وَمَـا  }: طـه  سورة في كقوله تعالى، اهللا كالم في لوروده

١(]))١٧(. 

 تأدبًـا  الحلبـي  األثيـر  ابـن  واستحـسنه  ،"اإلعنـات  "مـصطلح  البالغيـين  بعض عليه وأطلق

. اإلعنات: له يقال واآلخر العارف، تجاهل: أحدهما: اسمان له الباب وهذا: ((قال القرآن، مع

 يـأتي  مـا  علـى  فيطلـق  الثـاني  وأمـا  والنثـر،  الـنظم  فـي  نوعـه  من يأتي ما على فيطلق األول فأمّا

 تجاهـل  "تـسمية  إطـالق  يـصح  ال إذ الكريمـة؛  اآليات مع أدبًا العزيز الكتاب في النوع هذا من

 نابــ مــصطلح بعــضهم يستحــسن ولــم ،)٢())العزيــز الكتــاب آيــات مــن شــيء علــى" العــارف

ــر ــاة األثيـ ــضًا مراعـ ــألدب أيـ ــع لـ ــرآن مـ ــا القـ ــال كمـ ــدكتور قـ ــد الـ ــوب أحمـ ــسمية: ((مطلـ  وتـ

ــسكاكي ــر أدق الـ ــا وأكثـ ــن أدبًـ ــات "مـ ــذي" اإلعنـ ــو الـ ــزوم هـ ــا لـ ــزم ال مـ ــد يلـ ــر عنـ ــن كثيـ  مـ

 .)٣())البالغيين

 ابـن  قـال  ،"الفاصـلة  "إلـى " الـسجع  "مصطلح عن البالغيين بعض عدول أيضًا ذلك ومثل

 مـا  يـسموا  ولـم  فواصـل،  القـرآن  فـي  ما كل تسمية إلى أصحابنا دعا ذيال أن وأظن: ((سنان

ــةٌ ســجعًا، حروفــه تماثلــت  الكــالم مــن بغيــره الالحــق الوصــف عــن القــرآن تنزيــه فــي رغب

 .)٤())قريب التسمية في غرض وهذا وغيرهم، الكهنة عن المروي

 فــي إيــاه اســتعماله الزمخــشري علــى الطيبــي ردّ حيــث" التخييــل "مــصطلح ذلــك ومــن

 فـي  وبعـد  اإلطـالق،  فـي  أدب سـوء : ((قال ، اهللا مع األدب سوء من فيه لما  ؛ اهللا كالم

 يكــن فــإن صــدق، حقيقــة لــه ليــست ومــا األباطيــل فــي يــستعمل إنمــا التخيــل فــإن اإلضــرار؛

 األدب فــي لهــا مــدخل ال موهمــة بعبــارة عنــه التعبيــر فــي أخطــأ فقــد صــحيحًا قالــه مــا معنــى

                                     
 .٦٠: البالغي المصطلح قضايا: وينظر ،٤/٥٩: اإليضاح بغية) ١(
 .٢٠٨: الكنز جوهر) ٢(
 .٢/٣٨: البالغية المصطلحات معجم) ٣(
 .١/٥٤: القرآن علوم في هانالبر: وينظر ،١٧٤: الفصاحة سر) ٤(
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 وخصوصيته ربانيته ضوء في القرآني للنظم البالغية الدراسة
  العليوي اهللا عبد بن يوسف. د
 

 اهللا كـالم  علـى  التخييـل  إطـالق  عليه إنكاري تقدم قد: ((قال آخر وضعم وفي ،)١())الشرعي

 التعبيـر  اجتنـاب  لوجـب  التـصوير  منـه  والمـراد  صـحيحًا  كان لو اإلطالق هذا معنى فإن تعالى؛

 .)٢ ())أدب وسوء إيهام من فيها لما العبارة بهذه عنه

 ،"النظـري  حتجـاج اال "إلـى  النقيـب  ابن غيره الذي" الكالمي المذهب "مصطلح ذلك ومن

 معنـى  المـتكلم  يـذكر  أن: وهـو . الكالمـي  المـذهب : يـسميه  الـشأن  هـذا  أهل وبعض: ((قال

 .الكريم القرآن لمقام مراعاة غيّره ولعله ،)٣())المعقول من بضرب عليه يستدل

 مـن  أفـرده  الـذي " القـرآن  بـديع "و" التحبيـر  تحريـر : "اإلصـبع  أبـي  ابن كتابي بين وبموازنة

 لتناسب التحرير؛ في الموجودة المصطلحات بعض البديع في غير المؤلف أن نجد التحرير،

 .)٤(القرآني النظم مقام

 القرآنـي،  الـنظم  سـاحة  دخلـت  إذا فيهـا  النظـر  يعـاد  أن ينبغـي  بالغية مصطلحات وثمة

 لفـظ  عليـه  يستعـصي  ال  واهللا التتمـيم،  أو التكميـل  من وهو والعصيان، الطاعة: مثل من

 .)٥(اإلصبع أبي ابن يرى كما رشاقته المصطلح هذا لمثل شفعي وال نظم، وال

 الخـصم  إلجـام  العنوان، االدعائي، القصر: نظر إعادة إلى تحتاج التي المصطلحات ومن

 .)٦(وغيرها المغالطة، الصفة، في اإلفراط والتشبيب، الغزل االقتدار، التمزيج، بالحجة،

 كـالم  مقـام  تناسـب  ال مـصطلحاتٌ  خاصـة  القرآنيـة  والبالغـةَ  عامـة  البالغـةَ  غزت ولئن

ــأثير ؛ اهللا ــذين الكــالم أهــل بت ــضًا غزتهــا فقــد فيهمــا، أســهموا ال  الحاضــر العــصر فــي أي

                                     
  .١/٤٨١:الكشاف بهامش االنتصاف،) ١(
 .٥/٣٧١: السابق المرجع) ٢(
 .٢٨٥: النقيب ابن تفسير مقدمة: ينظر) ٣(
 .٩٢: القرآن وبديع ،٥٦: التحبير تحرير: في المحقق مقدمة ينظر) ٤(
 .٥٨٥-٥٨٤: القرآن في البديع: وينظر ،١١٠: القرآن بديع) ٥(
): القرآنـي  الخطـاب  تحليـل  فـي  البالغـي  الدرس الستثمار منهجية آليات: بحث (القرآني النص الغةب: ينظر) ٦(

٦٤. 
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 مـــن جملـــة وأزاحـــت لهـــا، ميـــدانًا القـــرآن جعلـــت حينمـــا المعاصـــرة، المنـــاهج مـــصطلحات

 األدبيـــة المنـــاهج نتـــاج مـــن أخـــرى مـــصطلحات عليـــه وأســـقطت اإلســـالمية المـــصطلحات

 مدونــة أو حــدثًا،: والقــرآن لغويــة، عبــارات أو عالمــات: اآليــات كتــسمية الغربيــة، لــسنيةواأل

 .)١(وغيرها قصصية، مجموعة: قصص عدة تجمع التي والسورة رسمية، مدونة أو نصية،

 مـن " القـرآن  "تجريـد  سـياق  فـي  المـصطلحات  هـذه  مثـل  اسـتعمال  بعـضهم  عند ويأتي

ــ والمعــاني والقدســية الربانيــة  يفــسح ممــا اإلســالمية، المــصطلحات تحملهــا التــي ةاإليماني

 لمـصطلح  اسـتخدامه  فـي  أركـون  بـذلك  صـرح  كمـا  قراءتـه،  وإعـادة  ونقده ألنسنته المجال

 أســـتخدم ولـــم" القرآنيـــة الظـــاهرة "مـــصطلح هنـــا اســـتخدمت: ((قـــال ،"القرآنيـــة الظـــاهرة"

ــصطلح ــرآن "مـ ــن" القـ ــصد، عـ ــاذا؟ قـ ــة ألن لمـ ــرآن "كلمـ ــة" قـ ــشحنات مثقلـ ــضامينوا بالـ  لمـ

 نقديـة  بمراجعة القيام أجل من فعّال كمصطلح استخدامها يمكن فال وبالتالي الالهوتية،

ــة ــل جذريــــ ــراث لكــــ ــالمي، التــــ ــادة اإلســــ ــده وإعــــ ــه تحديــــ ــة وفهمــــ ــستقبلية بطريقــــ  مــــ

 .)٢())استكشافية

 القـرآن  علـى  إسـقاطها  فـإن  للمـنهج  المعرفيـة  الرؤيـة  تحمـل  المـصطلحات  كانت وإذا

 الــدكتور قــال كمــا النقــاد، مــن الغيــورين بعــض إليهــا نبــه كبيــرة خطــورة يحمــل الكــريم

ــدالعزيز ــا: ((حمــودة عب ــة مفــردات نــستخدم حينمــا إنن ــة الحداث ــدالالت ذات الغربي ــي ال  الت

 واقعنـا  داخـل  دالليـة  فوضـى  نحـدث  بهـا  الخـاص  والحضاري الثقافي الواقع داخل بها ترتبط

 مـصطلحنا  ننحـت  أن بنـا  األحـرى  مـن  كـان  فقـد  األصـالة  ننـشد  كنـا  وإذا. والحـضاري  الثقافي

 الهـوة  ألن والـسياسية؛  واالقتصادية االجتماعية مكوناته بكل واقعنا من النابع بنا الخاص

 .)٣())سحيقة واسعة والعربي الغربي الواقعين بين

                                     
 ،٢٧٦: للقـــرآن األدبيـــة والقـــراءة ،٢٣٦-٢٢٩: التـــدبر أفـــق إلـــى القـــراءة تهافـــت مـــن القرآنـــي الـــنص: ينظـــر) ١(

 .٣٢٤و ١٦٢: الديني النص تاريخية وإشكالية
 .٢٣٥: التدبر أفق إلى القراءة تهافت من القرآني النص: وينظر ،١٩٩: صيلالتأ واستحالة األصولي الفكر) ٢(
 .٢٩: المحدبة المرايا) ٣(
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 وخصوصيته ربانيته ضوء في القرآني للنظم البالغية الدراسة
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 أسـاليب  علـى  أطلقـت  التـي  والحديثـة  القديمـة  المـصطلحات  مراجعـة  إلـى  يدعونا وهذا

 ربانيـة  مـن  ينطلـق  القرآنية، البالغة لمصطلحات معجم تأسيس في والنظر القرآني، النظم

 .تفريط وال إفراط غير من وخصوصيته، القرآني النظم

 بالغـة  يدرسـون  الـذين  البالغيـين  بعـض  فيهـا  يتحـرج  مـسألة  إلى أشير أن هنا ويحسن

 بأسـلو  فـي  يقـال  كـأن  ، اهللا إلـى  البالغيـة  األسـاليب  أفعـال  إسناد: وهي الكريم، القرآن

 في فهل اهللاُ؛ قابل: المقابلة أسلوب وفي اهللاُ، شبّه: التشبيه أسلوب وفي اهللاُ، أخبر: الخبر

 .)١(حرج؟ ذلك

 أو نفـسه  بـه  وصـف  بمـا  إال  اهللا يوصـف  فـال  توقيفيـة،   اهللا صـفات  أن الحرج ووجه

 صحيح؟ نص في ترد لم وهي األفعال، هذه  اهللا إلى يسند فكيف ؛ رسوله به وصفه

 مقدمـة  فـي  عطيـة  ابـن  إليـه  وأشـار  العلمـاء،  عنـد  قـديمًا  مثلـه  وُجـد  محمـود  تحـرج  وهذا

 اهللا كتـاب  تفسير في استعمالها اإليجاز يقتضي التي األلفاظ في ((بابًا عقد حيث تفسيره،

 أن إلـى  التفـسير  فـي  المـتكلم  يـسوق  قـد  العبـارة  إيجـاز  إلـى  القصد أن اعلم: ((وقال)) تعالى

 فرعـون،  آل مـن  المؤمن الرجل بالذكر اهللا وشرف المؤمنين، اآلية بهذه اهللا خاطب: يقول

 ربوبيتـه  علـى  آدم ذرية اهللا ووقف ، z قُصِّيْه }: قالت أنها موسى أم عن تعالى اهللا وحكى

ــرَبِّكُمْ أَلَــسْتُ }: بقولــه  إســنادها يــأت لــم تعــالى اهللا إلــى أفعــال إســناد مــن هــذا ونحــو ، z بِ

 وذكـر ... والفقهاء والمحدثون المفسرون الطريقة ههذ استعمل وقد. الشرع من بتوقيف

 هـذه  تقريـر  علـى  وهـذا . مجـراه  جـرى  ما وال اهللا، حكى: يقال أن يجوز ال أنه األصوليين بعض

 فــي ذلــك اســتعمل إذا وأمــا وتعــالى، تبــارك أوصــافه كــسائر مــستعملة وثبوتهــا لــه، الــصفة

 مـشى  وعليـه  شـائع  عربي مالاستع فذلك اللفظ أو اآلية حكت منه والمراد الكالم سياق

                                     
 الـشيخ  فضيلة على المسألة هذه في كتبته ما مشكورًا العسكر عبدالمحسن. د الشيخ الكريم األخ قرأ) ١(

ــدالرحمن العالمـــة ــراك، عبـ ــا البـ ــدالعزيز. د الـــشيخ علـــى المـــسألة عرضـــت كمـ ــداللطيف،الع عبـ ــان بـ  وكـ
 .الجزاء خير عني وجزاهما إليهما اهللا فأحسن للمسألة، التحرير مزيد في أثر لتعليقهما



 

 
٤١  

 أقـع  أن عـسى  لمـا  البـاب  هـذا  قـدمت  لكنـي  جهـدي،  التعليق هذا في منه أتحفظ وأنا الناس،

 .)١())ذلك من المفسرون فيه وقع عما واعتذارًا نادرًا، فيه

 :أنواع ثالثة  اهللا على يطلق ما إن

 الكــرم، ذي والكــريم الرحمــة، ذي كــالرحمن للــصفات، متــضمنة وهــي أســماء،  - أ

 .العزة ذي والعزيز

 والـسمع  للغفـور،  والمغفـرة  للخـالق،  كـالخلق  أسـماء  لهـا  ورد ما ومنها صفات،  - ب

 لفـظ  إلـى  يـسند  وقـد . واالسـتواء  والمـشيئة  كـاإلرادة  أسـماء  لهـا  يـرد  لم ما ومنها للسميع،

 .واستوى وأراد، وغفر، وخلق، اهللا، رحم: فيقال الصفات، أفعال الجاللة

 .األحاديث من صح ومما القرآن من إحصاؤها ويمكن ،توقيفية والصفات واألسماء

 .بها اهللا يُسمى ال أفعال،  - ت

 يلـزم  وال اإلخبـار،  وجـه  علـى  تجـري  األفعـال  ألن الـصفات؛  بـاب  من أوسع األفعال وباب

 بــالكرم فيوصــف للمكــان، الــدخول وفعــل الكــرم فعــل بــه يقــوم: كمحمــد الوصــف، منهــا

 .والداخل بالدخول يوصف وال والكريم،

 الفعليـة،  الـصفات  مـن   الرب إلى المضافة األفعال من والسنة القرآن في ورد ما دّوعُ

 والـــــجَعْل، واإلدخــــال، واإلفتــــاء، واإلنجــــاء، واإلغــــراق، والتعــــذيب، واإلضــــالل، كاإلرســــال،

ــسْخ، ــرْش، والنَّ ــاء، والتقليــب، واإلزجــاء، واإلمــداد، والفَ ــشْر، واإلنب ــدوم، والـحَ  واإللقــاء، والقُ

 .)٢(وغيرها والتأليف، والوعظ، يت،والتثب

                                     
 .٥٤: الوجيز المحرر) ١(
ــا البــراك عبــدالرحمن الــشيخ قــال) ٢( ــا معلقً ــة؛ صــفات هــي األفعــال هــذه: ((هن  إضــافة اهللا إلــى فتــضاف فعلي

 إن: قـالوا  الـسنة  أهـل  مـن  الشأن هذا علماء فإن تية،الذا الصفات باسم يختص ال الصفات ولفظ الصفات،
 ذاتيــة وصــفات والنــزول، كــالمجيء فعليــة وصــفات واليــدين، كالوجــه ذاتيــة صــفات: أنــواع ثالثــة الــصفات
 العلـم  طريق أي محضة، خبرية منها لكن خبرية، سمعية صفات وكلها. والكالم والرَّزق كالخلق فعلية
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٤٢ 

 وخصوصيته ربانيته ضوء في القرآني للنظم البالغية الدراسة
  العليوي اهللا عبد بن يوسف. د
 

 توقيفيــة، والــصفات األســماء ألن والــصفات؛ األســماء بــاب مــن أوســع اإلخبــار وبــاب

 وتـدخل  لهـا،  حصر ال كثيرة  اهللا وأفعال توقيفي، غير به قام بفعل  اهللا عن واإلخبار

 يَفْعَـلُ  اللَّـهَ  إِنَّ }: هوقولـ  ،]٢٧:إبـراهيم  [z يَـشَاءُ  مَـا  اللَّهُ وَيَفْعَلُ }:  اهللا قول عموم في

 ممــا أوســع تعــالى عنــه اإلخبــار بــاب فــي يــدخل مــا: ((القــيم ابــن قــال ،]١٤: الحــج [z يُرِيــدُ مَــا

 عنـه،  بـه  يخبر هذا فإن بنفسه، والقائم والموجود كالشيء وصفاته، أسمائه باب في يدخل

 والـصفات  سـماء األ بـاب  فـي  عليـه  يطلـق  مـا ... العليـا  وصـفاته  الحسنى أسمائه في يدخل وال

 .)١())توقيفيًّا يكون أن يجب ال اإلخبار من عليه يطلق وما توقيفي،

 االســم؛ مــن أوســع الفعــل إن: ((القــيم ابــن قــال باالســم أو بالفعــل  عنــه يخبــر وقــد

 وأحـدث،  وشـاء  كـأراد  الفاعـل،  بأسـماء  منهـا  يتسم لم أفعاالً نفسه على اهللا أطلق ولهذا

 والمــتقن، والفاعــل بالــصانع نفــسه يــسم لــم كمــا محــدث،وال والــشائي بالمريــد يــسم ولــم

 بــاب مــن أوســع األفعــال فبــاب نفــسه؛ علــى أفعالهــا أطلــق التــي األســماء مــن ذلــك وغيــر

                                     
 خبريـة  فتكـون  الـسمع،  مع العقل بها العلم طريق ما ومنها والمجيء، لوالنزو كاالستواء الخبر، هو بها

 .والحياة والبصر والسمع والكالم كالعلو عقلية،
 الحكمـة،  مقتـضى  وكلهـا  والمـشيئة،  القـدرة  إلـى  وراجعـة  الربوبيـة،  معنـى  في داخلة الفعلية الصفات وجميع

 ويعـز  ويـضل،  يهـدي  وأنه يريد، لما فعال تعالى أنه مثل وتفصيالً، إجماالً وتمجيدًا، ثناءً تعالى عنه بها ويـخبَر
 ويقــبض يــشاء، مــا ويختــار يــشاء، مــا ويخلــق ويــرزق، ويخلــق ويرفــع، ويخفــض ويميــت، ويحيــي ويــذل،

 .كثير والسنة القرآن في ذلك وأمثال ويبسط،
 عليـه  والثنـاء  مـده ح فـي  يـدخل  وال اهللا، إلـى  إضـافته  يـصح  فيمـا  الصفات باب من أوسع اإلخبار باب: يقال وإنما

 بـاب  إن: بقولـه  القـيم  ابـن  مراد هو وهذا. الوجود وواجب وشخص وذات وشيء موجود: مثل به، والدعاء
 .الصفات باب  من أوسع اإلخبار

 فنـصوصها  وأفعالـه  وصـفاته  اهللا أسـماء  مـن  القـرآن  فـي  مـا  فكل اسم، فعلية صفة كل من هللا يشتق ال نعم،
 وفـي  الخبـر،  بـاب  مـن  والـصفات  التوحيد في الكالم: تيمية ابن اإلسالم شيخ قال الخبري، الكالم نوع من

 .انتهى)) توقيفيةٌ والفعلية الذاتية الصفات فكل وعليه]. التدمرية [الطلب باب من والقدر الشرع
 .٢٨٥و ١/٢٨٤: الفوائد بدائع) ١(
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 شـيء  بأنه عنه يخبر فإنه به، تسميته من أوسع باالسم عنه اإلخبار باب كذلك... األسماء

 .)١())بذلك يسمى وال ومراد، ومعلوم ومذكور وموجود

 التـي  والمعـاني  النـصوص،  به وردت ما منها  اهللا إلى البالغيون يسندها التي لواألفعا

. والقَـصّ  واالسـتثناء  والتـأخير  والتقـديم  والنـداء  والنهـي  كـاألمر  بهـا،  متعلقـة  عنهـا  يعبرون

ــداء آخــر، متعلــق فــي ورد مــا ومنهــا ــأليف واإلنــشاء كاالبت ــرد لــم مــا ومنهــا. واإلثبــات والت  ي

 .والطباق واإلطناب كاإليجاز

 قـول  الكنايـة  فـي  ورد كمـا  ، اهللا إلى األساليب أفعال بعض إسناد السلف عن وورد

 يكنـي  اهللا ولكن: ((لفظ وفي)) يكني كريمٌ اهللا ولكنّ الجماع، المباشرة: (( عباس ابن

 المــشركين أعمــال اهللا شــبّه: ((البــصري الحــسن قــال التــشبيه وفــي ،)٢())شــاء بمــا شــاء مــا

 مَكَـانٍ  فِـي  الـرِّيحُ  بِـهِ  تَهْـوِي  أَوْ﴿ األرض، إلـى  يـصل  فـال  الطيـر  فتخطفـه  لـسماء، ا من يخر بالذي

 .)٣())أثر له يُرى وال أصل، له يوجد فال فيذهب بعيد، ﴾سَحِيقٍ

ــار فيــصح هــذا وعلــى  أو الكتــاب فــي تــرد لــم التــي األســاليب بأفعــال  اهللا عــن اإلخب

 ال حتـى  واسـع،  سبحانه إليه األفعال إضافة في األمر إن: ((الصالح ابن قال ،)٤(ألفاظها السنة

 النــاس توسّــع ولــذلك وصــفاته، أســمائه فــي عليــه يُتوقــف كمــا التوقيــف علــى فيهــا يُتوقــف

 تعـالى  بـه،  يليـق  ال بمـا   عنـه  يخبـر  ال لكن. )٥())وغيرها خطبهم في ذلك في وحديثًا قديمًا

 يكـون  قـد  لكـن  سـيئ،  باسـم  يكـون  فـال  عنـه  اإلخبـار  أمـا : ((تيميـة  ابن قال كبيرًا، علوًّا اهللا

 .)٦())بحسنه يحكم لم وإن بسيئ، ليس باسم أو حسن، باسم

                                     
 .١٣٣: والجماعة السنة أهل معتقد في وصفاته اهللا أسماء: وينظر ،٣/٣٠٧: السالكين مدارج) ١(
 .٧/٦٣و ،٣/٢٤٢: البيان جامع: ينظر) ٢(
 .٣/١٧٩: العزيز القرآن تفسير: ينظر) ٣(
 .إليه اهللا أحسن البراك، الشيخ من إضافة] ألفاظها [كلمة) ٤(
 .١١٩: مسلم صحيح صيانة) ٥(
 .١١١: ماعةوالج السنة أهل معتقد في وصفاته اهللا أسماء: وينظر. ٦/١٤٢: تيمية ابن فتاوى مجموع) ٦(



 

 
٤٤ 

 منـه،  المـتكلم  مـراد  فـي  فينظـر  فيـه  النـاس  يختلـف  ممـا  أو إجمـال  فيـه  اللفـظ  كان وإذا

 لـم  مـذمومًا  اللفـظ  أو بـاطالً  المـراد  كـان  وإن به، اإلخبار صح فيه ذم ال واللفظ حقًّا كان فإن

 أن علينـا  فلـيس  آخـرون  ونفـاه  قـوم  فأثبتـه  النـاس  أحدثه لفظ وكل: ((تيمية بنا قال يصح،

 بـه  جـاءت  لمـا  موافقًـا  حقًّـا  مـراده  كان فإن المتكلم، مراد نفهم حتى نفيه وال إثباته نطلق

ــا إثبــات أو نفــي مــن والــسنة والكتــاب الرســل ــه، قلن ــا بــاطالً كــان وإن ب  بــه جــاء لمــا مخالفً

 .)١())به القول منعنا إثبات أو نفي من والسنة الكتاب

 فـي  لنفـسه  اهللا ارتـضاه  ممـا  ورد مـا  لـزوم  فـاألولى  عنـه  يغنـي  مـا  ورد قـد  اللفظ كان وإذا

 والرســالة والبــاثّ بالبــثّ مــثالً اإلخبــار وجــه علــى يعبــر فــال ، رســوله لــسان علــى أو كتابــه

 يقتـضي : ((همأحـد  يقـول  والقائـل،  القـول  أو والمـتكلم  والـتكلم  الكـالم  مـن  بدالً والمرسل

 الـدكتور  قال ،)٢(...))مخصوصة قول ظروف ومتلق باثّ بين حجاجًيا خطابًا باعتباره القرآن

 عنـد  والـسنة  الكتـاب  فـي  الـوارد  اللفـظ  إلـى  يصار أن األخبار باب في األفضل: ((األشقر عمر

ــوم: ونقــول القــديم، بــدل األول: فنقــول اللفــظ، هــذا مثــل وجــود  ،بــالنفس القِيــام بــدل القَيّ

 .)٤(أعلم واهللا ،)٣())وأحرى أولى بالمنصوص فالتعبير واألبدي؛ األزلي بدل اآلخر: ونقول

                                     
 .٦/٣٦: الفتاوى مجموع) ١(
 هـذا : ((فقـال ) بـاث  (لفظـة  علـى  البـراك  الـشيخ  وعلـق . ١٣: القرآنـي  الخطـاب  فـي  والحجـاجي  التداولي البعد) ٢(

 النـشر،  هـو  اللغـة  فـي  البـث  وإنمـا  بالبـث،  الكـالم  وال بالبـاث،  المـتكلم  تـسمية  اللغـة  في فليس لغوي؛ خطأ
 )).﴾دَابَّةٍ مِنْ فِيهِمَا بَثَّ ﴿وَمَا ،﴾الْمَبْثُوثِ ﴿كَالْفَرَاشِ: وقال ،﴾وَنِسَاءً َكثِيرًا رِجَاالً مِنْهُمَا ﴿وَبَثَّ: تعالى قال

 .١١١: والجماعة السنة أهل معتقد في وصفاته اهللا أسماء: ينظر) ٣(
 يسالتـدر  هيئـة  عـضو  عبـداللطيف،  آل عبـدالعزيز . د الـشيخ  فـضية  علـى  المسألة هذه في كتبته ما عرضت) ٤(

 وعليكم: ((مشكورًا عليها فكتب اإلسالمية، سعود بن محمد اإلمام بجامعة العقيدة قسم في سابقًا
 مـــن أوســـع األفعـــال أن وخالصـــته. فيـــك اهللا بـــارك ومتـــين محـــرر تعليـــق. وبركاتـــه اهللا ورحمـــة الــسالم 
 الـصفات،  بـاب  مـن  أوسـع  اإلخبـار  بـاب  إن ثـم . العليـل  شـفاء  فـي  القـيم  ابن قرره وكما واألسماء الصفات
 مــن ٦م  أول فــي تيميــة ابــن حــرره كمــا بــسيء، لــيس باســم أو حــسن باســم يكــون أن: اإلخبــار وضــابط
 الشدة معنى ففيه" عالج "مثل إليه، يضاف فال نقصًا يوهم الفعل كان إن: يقال أن بقي. أذكر فيما الفتاوى
 وإن فيمنـع،  كـالب  ابـن  مـذهب  مأوهـ  فـإن  وبيـان،  تفـصيل  من بد فال" حكى"مثل بدعة يوهم أو. والمعاناة
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 أحـسن : قائالً المسألة هذه في سؤاالً البراك عبدالرحمن العالمة الشيخ إلى وأرسلت

 الكـريم  القـرآن  بالغـة  يدرسـون  الـذين  البالغيـين  بعـض  يتحـرج  بعلمكـم،  ونفع إليكم اهللا

 اهللاُ، أخبــر: الخبــر أســلوب فــي يقــال كــأن ، اهللا إلــى البالغيــة ســاليباأل أفعــال إســناد مــن

 حرج؟ ذلك في فهل اهللاُ؛ قابل: المقابلة أسلوب وفي اهللاُ، شبّه: التشبيه أسلوب وفي

 نبـي  ال مـن  علـى  وسـلم  اهللا وصـلى  وحده، هللا الحمد: ((إليه وأحسن اهللا حفظه فأجاب

 : بعد أما. بعده

 إلى إسناده يجوز فإنه معناه أو لفظه على القرآن دلَّ القولية األفعال من فعل كل فإن

 نفـسه  إلى اهللا أضافه ما كل وكذلك وأخبر، نبَّأ،: ومنه ومنع، وأوجب، ونهى، أمر،: مثل اهللا،

 الـسنة  فـي  جاء ما وكذلك وأقنى، وأغنى، وأبكى، وأضحك، وهدى، أضل،: مثل األفعال، من

 .ويستر ويُقرر، ويُدني، ويصعد، وينزل، ويرفع، يخفض،: مثل

ــل، شــبَّه،: لفظــه دون معنــاه ورد وممــا ــرَبَ }: تعــالى كقولــه وقابَ ــهُ ضَ ــثَالً اللَّ ــدًا مَ  ، z عَبْ
: تعـالى  قولُـه  -والمقابلـة  التـشبيه   أعنـي - تـضمنهما  وقـد . z رَّجُـالً  مَـثَالً  اللَّهُ ضَرَبَ }: وقوله

 اهللا شــبَّه: التفــسير فــي فنقــول ، z وَالــسَّمِيعِ بَــصِيرِوَالْ وَاألَصَــمِّ كَــاألَعْمَى الْفَــرِيقَيْنِ مَثَــلُ}

 واألصـم  األعمـى  بـين  سـبحانه  وقابـل . والـسميع  بالبـصير  والمـؤمنَ  واألصم، باألعمى الكافر

 .والسميع والبصير

 ال كمـالٍ  علـى  دل مـا  كل: فيقال تفصيل، ففيه نفيه وال إثباته على القرآن يدل لم ما أما

 فـال  نقـص  علـى  دل مـا  وكـل . عبـاده  علـى  عطَـف : مثل اهللا، إلى إسناده يجوز فإنه فيه نقص

 مـا  وكـذلك  ويتوجـع،  ويـألم،  وأشـفق،  واجتهـد،  وفكَّـر،  حـاول، : مثـل  اهللا، إلـى  إضافته تجوز

 نفيـه  وال إثباتـه  علـى  دليـل  يـدل  لـم  مما ذلك سوى ما وأما. واستعار تجوَّز،: مثل نقصًا، أوهم

 .قنطَ: مثل ونفيه؛ إثباته عن اإلمساك فيجب

                                     
 واهللا ،١٢م  الفتــاوى فــي الجــائز للمعنــى تيميــة البــن تنبيــه فــي كمــا حــرج، فــال ونحــوه الــبالغ بالحكايــة أراد
 )).أعلم
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 :  أمور هذا من ويتحصل

 .فعلية صفات هي والسنة الكتاب في الواردة األفعال أن -١

 .توقيفيةٌ الفعلية الصفات أن -٢

 أسـمائه  مـن  ويعـد  به، اهللا يدعى اسمٌ فعليةٍ صفةٍ كل من هللا يُشتق أن يلزم ال أنه -٣

 .الحسنى

ــا أن -٤ ــدل لـــم مـ ــرآن يـ ــى الـــسنة أو القـ ــه علـ ــاه أو لفظـ ــد معنـ ــهف فالبـ ــصيل مـــن يـ  التفـ

 نقـص  علـى  دل وإن اهللا، إلـى  إضـافته  جـازت  فيـه  نقـص  ال كمـال  علـى  دل فـإن  واالستفصال،

 مـراد  عـن  واستفـصلنا  فيه، توقفنا كمال وال نقص على يدل لم وإن اهللا، إلى إضافته امتنعت

 .التحيز كلفظ به، المتكلم

 اهللا، رحمـه  القـيم  ابـن  ذلـك  علـى  نبـه  كمـا  األسماء، باب من أوسع اإلخبار باب أن -٥

 مـن  وال أسمائه من يعد ال مما الصحيحة بالمعاني اهللا عن اإلخبار يجوز أنه ذلك من والمراد

 فـي  تـدخل  ال األلفاظ فهذه الوجود، وواجب وذات، وشخص، وشيء، موجود،: مثل صفاته،

 علـى  وسـلم  اهللا وصـلى . أعلـم  واهللا. بهـا  عليـه  ويُثنـى  بهـا،  يـدعى  التـي  صـفاته  فـي  وال أسمائه

 .)١())ـه١٤٣٦ رمضان غرة في البراك ناصر بن الرحمن عبد أماله. محمد نبينا

 

@     @      @ 

                                     
 وإفــادتي الــشيخ، علــى الــسؤال بعــرض مــشكورًا العــسكر عبدالمحــسن. د الــشيخ الكــريم أخــي تفــضل) ١(

 .الجزاء خير عني وجزاهما إليهما اهللا فأحسن بالجواب،



 

 
 عربيةلعلوم المجلة ا  ٤٧

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثالثون شوال  

 :الثاني المبحث
 الكريم القرآن في البالغية األساليب دراسة
 الــنظم فــي موجــودًا يكــون ألن قابــل أســاليب مــن العربيــة البالغــة فــي مــا كــل هــل

 القرآني؟

 األسـاليب  ويجعـل  األمـر،  يحكـم  وخـصوصيته  نـي القرآ النظم ربانية على التأسيس إن

 .لخصوصيته ومراعية الكريم، القرآن لقدسية خاضعة البالغية

 فـي  البالغيـة  األسـاليب  بعـض  وجود في البالغيين بين خالف حصل المنطلق هذا ومن

 .الكريم القرآن

 نأ نجــد" القــرآن بــديع"و" التحبيــر تحريــر: "اإلصــبع أبــي ابــن كتــابي بــين نــوازن وحينمــا

 تناســب ال لكونهــا التحريــر؛ فــي الموجــودة األســاليب بعــض البــديع فــي يتنــاول لــم المؤلــف

 .)١(العظيم القرآن مقام

 الكــريم القــرآن تنزيــه علــى األســاليب لــبعض تنــاولهم فــي ينــصون البالغيــين وبعــض

 المـتكلم  يـأتي  أن وهـو : ((اإلصـبع  أبـي  ابـن  قـال  االتبـاع،  حسن: ذلك على األمثلة ومن عنها،

. األول دون بـه  لـه  ويحكـم  يـستحقه،  بحيـث  فيـه،  اتباعـه  فيحـسن  غيـره  اخترعـه  معنى ىإل

 لـشيء  مـدخل  وال بعـض،  مـن  بعـضهم  أخـذ  وممـا  المخلوقين، كالم يخصّ مما الباب وهذا

 .)٢())متّبِع ال متّبَع القرآن فإن فيه؛ العزيز القرآن من

 شـيء؛  منهـا  القـرآن  فـي  فلـيس " الجهامـة  "أمـا : ((النقيـب  ابـن  قال الجهامة،: ذلك ومن

 ،)٣())ذلـك  عـن  منـزه  والقرآن ولَكَن، حَصَر وشدة طبع، غلظ من إال تكون ال" الجهامة "فإن

 .)٤())السمع في القبيحة الكلمات هي: ((منقذ ابن يقول كما والجهامة

                                     
 .٩٢: القرآن وبديع ،٥٦: التحبير تحرير: في المحقق مقدمة ينظر) ١(
 .٢٠١: القرآن بديع) ٢(
 .٤٦٦: النقيب ابن مقدمة) ٣(
 .١٦١: البديع) ٤(



 

 
٤٨ 
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 :أصناف على القرآني النظم لتنزيه بالنسبة البالغية واألساليب

 .بالشعر الخاصة كاألساليب عنها، الكريم القرآن تنزيه في شك ال أساليب: األول

 والحــذف، والتــأخير، كالتقــديم عنهــا، ينــزه وال الكــريم، بــالقرآن تليــق أســاليب: الثــاني

 وبراعــة والتناســب، والمقابلــة، والتــشبيه، والوصــل، والفــصل والقــصر، اإلنــشاء، وأســاليب

 .وغيرها االستهالل،

 هــذا وعلــى عنهــا، وتنزيهــه الكــريم قــرآنال فــي وجودهــا فــي مختلــف أســاليب: الثالــث

 مـن  فـبعض  وغيرهـا،  والمبالغـة،  والـسجع،  والتوريـة،  كالمجاز، أمثلتها، توجيه في يختلفون

 تـصح  ال التـي  المعـاني  مـن  األسـاليب  بهـذه  يتعلـق  لمـا  لـه؛  تنزيهًـا  ذلك يرى القرآن عن ينفيها

 ومـشابهة  المجـاز،  فـي  الكـذب  ودعـوى  التوريـة،  فـي  كاإليهـام  القـرآن،  إلـى  تنسب أن عنده

 .السجع في الكهان

 الخلق، خطاب في توجد لكنها القرآن في للخلق اهللا خطاب عن تنزه أساليب: الرابع

 .الخطاب من النوعين هذين ينظم الكريم والقرآن

 خطـاب  عـن  تنـزه  فإنهـا  القرآن؛ في وجودها يرى من بعض عند التورية: مثالً ذلك ومن

 لـسان  علـى  وردت لكنهـا  اإليهام، على مبناها والتورية اإلبانة، لىع مبناه ألن لخلقه؛  اهللا

 بأنـه  القـول  على] ٨٩: الصافات [z سَقِيمٌ إِنِّي }: قوله في قومه مخاطبته في  إبراهيم

 .التورية أراد

 القــرآن، مــن أمثلــة ولهــا البــديع، فنــون مــن البالغيــين بعــض يعــدها أســاليب: الخــامس

 .نهاع القرآن ينزه أن ينبغي ولكن

 وال والجمـال  التـأثير  مـن  حـظ  فيـه  لـيس  الـذي  المقيـت  التكلف من تعد األساليب وهذه

 لكـن  ، اهللا كـالم  عن فضًال البلغاء، كالم في مقصودة تكون وال الحال، مقتضى مراعاة

 منهــا، واالســتكثار تتبعهــا بهــم أدى البالغيــين مــن طائفــة لــدى اللفظيــة بالمحــسنات الولــع

 .العظيم مقامه عن منهم غفلة على الكريم القرآن من هعلي االستشهاد وتكلف



 

 
 عربيةلعلوم المجلة ا  ٤٩

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثالثون شوال  

 أولـه  مـن  يقـرأ  كمـا  أولـه  إلى آخره من يقرأ بكالم يؤتى أن وهو القلب،: ذلك أمثلة ومن

 معنـى،  أي وراءه لـيس  خـالص  لفظـي  فـن  وهـو . الحـروف  حركـة  إلى نظر غير من آخره، إلى

 البالغـة  تنـزه  أن وينبغـي  متكلفًـا،  يـأتي  ولـذا  إليـه،  بالتنبيـه  إال المتلقـي  إليـه  يلتفـت  وال تأثير، وال

 التـي  منـه  الجمـل  تقـع  كمـا  اتفاقًـا،  ووقـع  إليـه  مقـصودًا  فلـيس  القـرآن  فـي  منـه  جاء وما. عنه

 فِـي  كُـلٌّ  }: مثـالين  القـرآن  فـي  للقلـب  ويـذكرون  بـشعر،  هـو  ولـيس  الشعري، الوزن توافق

 .تامة جملة ال جملة جزء األولى واآلية ،]٣:المدثر [﴾فَكَبِّرْ ورَبَّكَ﴿ ،]٣٣:األنبياء [z فَلَكٍ

 حركـة  فـي  غيـر  لو لفظة الكالم في يكون أن : وهو. الـمتزلزل: أو الـمُزلزَل،: ذلك ومن

 وأمــا ،)١(القــرآن مــن بــشيء لــه يمثــل ولـــم الــرازي وذكــره المعنــى، تغيــر إعرابهــا أو حروفهــا

ــه فــذكرا النقيــب وابــن الزنجــاني ــة، ل ــر القــرآن فــي منــهو: ((النقيــب ابــن وقــال أمثل  ،)٢())كثي

 المـتكلم،  إليـه  يقـصد  وال اتفاقًـا  يقـع  هـو  وإنمـا  شيء، في البالغة من يعد ال هذا لكن وصدق،

 .)٣(الكالم بالغة إلى شيئًا يضيف وال

 األحــاجي: ويــسمى األلغــاز، أو اإللغــاز: الكــريم القــرآن عنهــا ينــزه التــي األســاليب ومــن

 لُغـز،  جمـع  األلغـاز،  وتـسمى  الكالم، من األغاليط وهي: ((ثيراأل ابن قال والمـمُعمَّى، والحِجا

 ميلـك : وهـو  الـالم،  بفـتح  لَغـز،  جمـع : وقيل سالكه، على ويشكل يلتوي الذي الطريق: وهو

 الـذي  األثيـر  ابن خالف على المغالطة من قسمًا النقيب ابن وجعله ،)٤())وجهه عن بالشيء

 لـه  فمثّـل  النقيـب  ابـن  وأمـا  القـرآن،  مـن  أمثلـة  طةللمغال وال له يذكر ولم مستقالً نوعًا جعله

 مـن  الـسور  أوائـل  فـي  جـاء  ما العزيز القرآن في ومنه: ((النقيب ابن قال المقطعة، بالحروف

                                     
 .١٧٩: اإليجاز نهاية: ينظر) ١(
 .٢/١٥٤: النظار معيار: وينظر ،٣٣٤: النقيب ابن تفسير مقدمة) ٢(
 ).حاشية (٣٣٤: النقيب ناب تفسير مقدمة: ينظر) ٣(
 .٣/٨٤: السائر المثل) ٤(
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 فـــي العقـــول وحـــارت مغزاهـــا، غـــور وبعُـــد معناهـــا  دقّ التـــي والمركبـــة، المفـــردة الحـــروف

 .)١())معانيها

 مثـل  فيـه  يقـال  أن عـن  يتعـالى  القـرآن  نظـم (: (قـائالً  علـي  سعيد زكريا الدكتور وتعقبه

 بـاب  فـي  يـستملح  البـاب  هـذا  كان وإن. واإللغاز للتعقيد ال واإلفصاح للبيان نزل فالقرآن هذا؛

 .)٢())القرآن نظم في به القول يليق ال فإنه العرب وكالم الشعر

 بــنا قــال النقيــب، وابــن منقــذ ابــن ذكــره مــا علــى اإليهــام، أو التــوهم: األســاليب ومــن

 العـامي  تـوهم  من هي القرآن من أمثلة وذكرا ،)٣())أخرى توهم بكلمة تجيء أن هو: ((منقذ

 اهللا قــول النقيــب ابــن ذكرهــا التــي أمثلتــه ومــن مــراد، غيــر آخــر معنــى العربيــة يفهــم ال الــذي

 يفهـم  ال مـن : ((لقـا  ،]١١:الجمعـة  [z التِّجَـارَةِ  وَمِـنَ  اللَّهْـوِ  مِـنَ  خَيْـرٌ  اللَّـهِ  عِنْدَ مَا قُلْ }: تعالى

ــة،" مــا "أن يعتقــد المعنــى يفهــم وال العربيــة ــه نافي ــد لــيس وأن ــر اهللا عن  ومــن اللهــو مــن خي

 الكـريم  القـرآن  فـي  يكـون  أن يـصح  ال للتـوهم  أوالً ذكـر  الـذي  المفهوم أن ومع. )٤())التجارة

: عيدسـ  زكريـا  الـدكتور  قال كما الفن هذا أن على تدل أمثلة من ذكر ما فإن اإلطالق، بهذا

 .)٥())صلة أو نسب أدنى البالغة وبين بينه ليس((

 منـه  ليحل شعر إلى الكاتب يعمد أن وهو: ((اإلصبع أبي ابن قال الحلّ،: األساليب ومن

ــا لَــهُ يَعْمَلُــونَ }: تعــالى قولــه العزيــز الكتــاب فــي ذلــك ومــن... منثــورًا فيــصيره الــوزن عقــد  مَ

 حـلّ  ذلـك  فـإن  ،]١٣:سبأ [z رَاسِيَاتٍ وَقُدُورٍ كَالْجَوَابِ جِفَانٍوَ وَتَمَاثِيلَ مَحَارِيبَ مِنْ يَشَاءُ

 :القيس امرئ قول

 )).كالجواب وجفان      راسيات وقدور

                                     
 .٣/٢٩٩: القرآن علوم في البرهان: وينظر ،٢٥٦: النقيب ابن تفسير مقدمة) ١(
 ).حاشية (٢٥٦: النقيب ابن تفسير مقدمة) ٢(
 .٨٦: البديع) ٣(
 .٣٥٦: النقيب ابن تفسير مقدمة) ٤(
 ).حاشية (٣٥٦: السابق المرجع: ينظر) ٥(



 

 
 عربيةلعلوم المجلة ا  ٥١

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثالثون شوال  

 علـى  وتكلـم  الزنادقة، بعض وضعه أنه ذكر الرواة بعض أن على: ((وقال استدرك ثم

 .)١())أعلم واهللا به، تلفظ أنه يصح لم القيس امرأ وأن الكريمة، اآلية

 .الشعر حل قصد عن منزه القرآن فإن قاله القيس امرأ أن صح ولو

 المـتكلم  يقصد أن وهو: ((اإلصبع أبي ابن قال الجدّ، به يراد الذي الهزل: األساليب ومن

. )٢())الــمُطرِب  والــمجون  الـمُعجِب، الهزل مخرج المقصود ذلك فيخرج ذمه، أو إنسان مدح

 فـي  يـذكره  ولـم  القـرآن،  مـن  لـه  يستـشهد  ولـم " لتحبيـر ا تحريـر  "في اإلصبع أبي ابن وذكره

 مــن جعلــه -عنــه اهللا عفــا- النقيــب ابــن لكــن عنــه، القــرآن تنزيــه رأى ولعلــه ،"القــرآن بــديع"

ــه واستــشهد القــرآن، أســاليب ــآيتين ل ــالْيَوْمَ }: ب ــذِينَ فَ ــوا الَّ ــنَ آمَنُ ــارِ مِ ــضْحَكُونَ الْكُفَّ  z يَ
 z تَـــــسْخَرُونَ كَمَـــــا مِـــــنْكُمْ نَـــــسْخَرُ فَإِنَّـــــا مِنَّـــــا واتَـــــسْخَرُ إِنْ قَـــــالَ } ،]٣٤:المطففـــــين[
 تعقبـه  وقـد  الجـد،  بـه  يـراد  الذي الهزل من شيء فيهما ليس اآليتين أن وظاهر. )٣(]٣٨:هود[

 القـرآن  فـي  البالغـة  فنـون  مـن  الفـن  هذا أن هنا المؤلف ادعاء: ((بقوله سعيد زكريا الدكتور

 .)٤())اهللا رحمه منه، سقطة

 أو خبـر  أو نكتـة  ذكـر  يـأتي  أن: ((منقـذ  ابـن  ذكـره  مـا  على وهو التقفية،: اليباألس ومن

 z الطَّرْفِ قَاصِرَاتُ فِيهِنَّ }: تعالى قوله مثل: ((قال ،))الناثر أو الشاعر إليه يومئ ذلك، غير
 :القيس امرئ قول إلى يومئ فإنه ،]٥٦:الرحمن[

 .)٥())ألَثَّرا مِنها اإلِتْبِ فَوقَ الذَّرِّ مِن       مُحْوِلٌ دَبَّ لَو الطَّرفِ القاصِراتِ مِن

 عبـارة  هـذه : ((سعيد زكريا الدكتور قال! القيس؟ امرئ قول إلى  اهللا يومئ وكيف

 .)٦(...))بشر كالم إلى به يومأ أن يتنزه الخالق فكالم أحد، عن صدورها يصح ال ساقطة،

                                     
 .٤٤٠-٤٣٩: التحبير تحرير) ١(
 .١٣٨: السابق المرجع) ٢(
 .٣٣٨: النقيب ابن تفسير مقدمة) ٣(
 ).حاشية (السابق المرجع) ٤(
 .٤٤٩: النقيب ابن تفسير مقدمة: وينظر. ٢٨٤: البديع) ٥(
 ).حاشية (٤٤٩: النقيب ابن تفسير مقدمة) ٦(



 

 
٥٢ 

 وخصوصيته ربانيته ضوء في القرآني للنظم البالغية الدراسة
  العليوي اهللا عبد بن يوسف. د
 

 فـي  للنظر الكريم؛ القرآن لىإ أضيفت التي البالغية األساليب استقراء إلى حاجة وثمة

 .)١(لقدسيته ومراعاتها له مالءمتها مدى

 

@     @      @ 

                                     
ــا وقفــت) ١(  عــن المنفيــة البالغيــة صطلحاتالمــ: بعنــوان العــسكر عبدالمحــسن للــدكتور بحــث علــى الحقً

 األسـاليب،  مـن  جملـة  فيـه  تنـاول  ،٩ع: العربيـة  للغـة  الـسعودية  العلمية الجمعية مجلة في منشور القرآن،
 .بعضها وفاته



 

 
 عربيةلعلوم المجلة ا  ٥٣

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثالثون شوال  

 :الثالث المبحث
 القرآني القصص دراسة

 الطـوال  الـسور  مـن  سـورة  تكـاد  وال الكريم، القرآن من واسعة مساحة القصة تحتل

 واألمـم  ينوالطـالح  والـصالحين  والمرسـلين  األنبيـاء  قـصص  مـن  أكثـر  أو قـصة  فيهـا  تجد إال

 ،"والفيـل  ونـوح،  يوسـف،  "كـسور  القـصة  على قائمة سور وثمة الالحقة، واألحوال السابقة

 ويــونس، والمائــدة، البقــرة، "كــسور فيهــا، قــصة إلــى تــشير بأســماء تــسمى الــسور وبعــض

 ".القصص "باسم سورة وثمة ،"والنمل والكهف، وهود،

 إِلَـيْهِمْ  أُرْسِـلَ  الَّـذِينَ  لَنَـسْأَلَنَّ فَ }: منهـا  كثيـرة،  آيـات  فـي  الظـاهرة  هـذه  يؤكد والقرآن

 تِلْكَ } ،]٧-٦:األعراف [z غَائِبِينَ كُنَّا وَمَا بِعِلْمٍ عَلَيْهِمْ فَلَنَقُصَّنَّ) ٦ (الْمُرْسَلِينَ وَلَنَسْأَلَنَّ

 مِنْهَـا  عَلَيْـكَ  قُصُّهُنَ الْقُرَى أَنْبَاءِ مِنْ ذَلِكَ } ،]١٠١:األعراف [z أَنْبَائِهَا مِنْ عَلَيْكَ نَقُصُّ الْقُرَى

 هَـذَا  إِلَيْـكَ  أَوْحَيْنَـا  بِمَـا  الْقَـصَصِ  أَحْـسَنَ  عَلَيْـكَ  نَقُـصُّ  نَحْـنُ  } ،]١٠٠:هـود  [z وَحَـصِيدٌ  قَائِمٌ

 مَـا  أَنْبَاءِ مِنْ عَلَيْكَ نَقُصُّ كَذَلِكَ } ،]٣:يوسف [z الْغَافِلِينَ لَمِنَ قَبْلِهِ مِنْ كُنْتَ وَإِنْ الْقُرْآنَ

 مَـنْ  مِـنْهُمْ  قَبْلِـكَ  مِـنْ  رُسُلًا أَرْسَلْنَا وَلَقَدْ } ،]٩٩:طه [z ذِكْرًا لَدُنَّا مِنْ آتَيْنَاكَ وَقَدْ بَقَسَ قَدْ

 ].٧٨:غافر [z عَلَيْكَ نَقْصُصْ لَمْ مَنْ وَمِنْهُمْ عَلَيْكَ قَصَصْنَا

 رغيبوالت العقيدة ترسيخ في القرآني البيان ركائز من مهمة ركيزة القصة تعد ولهذا

 والـدعوة  الحـق  علـى  والمـؤمنين   النبـي  وتثبيـت  والـضالل  الكفـر  مـن  والترهيب اإليمان في

: القـصص  يقـص  أجلهـا  مـن  التـي  واألهـداف  الغايـة  يبـين  والقـرآن  فيـه،  األذى على والصبر إليه

 وَمَوْعِظَـةٌ  الْحَـقُّ  هَـذِهِ  فِـي  وَجَاءَكَ فُؤَادَكَ بِهِ نُثَبِّتُ مَا الرُّسُلِ أَنْبَاءِ مِنْ عَلَيْكَ نَقُصُّ وَكُلًّا}

 حَدِيثًا كَانَ مَا الْأَلْبَابِ لِأُولِي عِبْرَةٌ قَصَصِهِمْ فِي كَانَ لَقَدْ } ،]١٢٠:هود [z لِلْمُؤْمِنِينَ وَذِكْرَى

 z يُؤْمِنُــونَ لِقَـوْمٍ  وَرَحْمَـةً  وَهُـدًى  شَـيْءٍ  كُـلِّ  وَتَفْـصِيلَ  يَدَيْـهِ  بَـيْنَ  الَّـذِي  تَـصْدِيقَ  وَلَكِـنْ  يُفْتَـرَى 
 ].١٧٦:األعراف [z يَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ الْقَصَصَ فَاقْصُصِ } ،]١١١:يوسف[

:  اهللا قــال وحقيقــة، حــق هــو إنمــا التــاريخ قــصص مــن القــرآن فــي  اهللا يقــصه ومــا

 z لْحَـــقَّا يَقُـــصُّ لِلَّـــهِ إِلَّـــا الْحُكْــمُ  إِنِ } ،]٦٢:عمـــران آل [z الْحَـــقُّ الْقَـــصَصُ لَهُـــوَ هَــذَا  إِنَّ}



 

 
٥٤ 

 وخصوصيته ربانيته ضوء في القرآني للنظم البالغية الدراسة
  العليوي اهللا عبد بن يوسف. د
 

 وَلَكِـنْ  يُفْتَـرَى  حَـدِيثًا  كَـانَ  مَـا  الْأَلْبَـابِ  لِـأُولِي  عِبْـرَةٌ  قَصَـصِهِمْ  فِـي  كَـانَ  لَقَـدْ  } ،]٥٧:األنعام[

 ،]١١١:يوسـف  [z يُؤْمِنُـونَ  لِقَـوْمٍ  وَرَحْمَـةً  وَهُـدًى  شَـيْءٍ  كُـلِّ  وَتَفْـصِيلَ  يَدَيْـهِ  بَـيْنَ  الَّـذِي  تَصْدِيقَ

 وَفِرْعَـوْنَ  مُوسَـى  نَّبَإِ مِن عَلَيْكَ نَتْلُوا } ،]١٣:الكهف [z بِالْحَقِّ نَبَأَهُمْ عَلَيْكَ نَقُصُّ نَحْنُ}

 ].٣:القصص [z بِالْحَقِّ

 باألسـاطير  وصـفها  مـن  يتحرجـوا  ولـم  القرآني، القصص بحقيقة بعضهم شكك وقد

ــا ــا نــشر الــذي اهللا، خلــف أحمــد محمــد هــؤالء ومــن للمستــشرقين، تبعً  الفــن "بعنــوان كتابً

 حـسين  كطـه  نحـوهم  نحـا  ومن للمستشرقين آراء فيه تبع ،"الكريم القرآن في لقصصيا

 واألدب العلــم أهــل مــن عليــه الــرد كثــر ولــذلك إّبالــة، علــى ضِــغثًا فــصار عليهــا، وزاد وغيــره،

 .)١(والنقد

 فـي  أثـر  لـه  لـيس  اإلقـرار  هـذا  أن إال  اهللا كـالم  القـرآن  بـأن  كتابـه  فـي  إقـراره  مع وهو

 كـسائر  صـرف  أدبـي  فـن  أنـه  علـى  يدرسـه  بـل  العظـيم،  القـرآن  فـي  القصـصي  انللبيـ  دراسته

 هـذا،  توجهـه  فـي  كبيـر  أثـر  الرسـالة  علـى  المـشرف  الخولي أمين وألستاذه األدبية، القصص

 بلغـت  األدبـي  والـنص  العظـيم  القـرآن  بـين  التـسوية  مـنهج  أن بوتبيـا  الحـسن  الدكتور ويرى

 .)٢(هذا كتابه في هللا خلف عند الفترة تلك في لها صورة أكمل

                                     
 فـي  اآلداب كليـة  إلـى  مقدمـة  دكتـوراه  رسـالة  أنـه  علـى " القـرآن  فـي  القصـصي  الفـن  "كتابـه  اهللا خلـف  كتب) ١(

 وخـروج  وتخبطـات  انحرافـات  مـن  فيهـا  كـان  لما ولكن م،١٩٤٧/١٩٤٨ معا) القاهرة (األول فؤاد جامعة
 الخــضر محمــد الــشيخ كتبــه مــا ومنهــا الــردود، عليــه توالــت نــشرها ولمــا الرســالة، ألغيــت الحــق جــادة عــن

 مجلـد ) ٢و١ (وجـزء  هــ، ١٣٦٧ وصـفر  محـرم  ،)٢٠ (مجلـد ) ٨و٧ (جـزء : اإلسـالمية  الهدايـة  "مجلة في حسين
ــعبان رجــــــــــــــــــب ،)٢١( ـــ،١٣٦٧ وشــــــــــــــــ ــه هــــــــــــــــ ــي رابــــــــــــــــــط ولــــــــــــــــ ــع فــــــــــــــــ ــة موقــــــــــــــــ : األلوكــــــــــــــــ

 http://www.alukah.net/culture/٠/٢٠٨١/#ixzz٣LnoxZIWأنـــور : عليـــه  الـــرد  فـــي  كتـــب  وممـــن ،٣ 
ــه فــي الجنــدي ــة والمعــارك المــساجالت "كتابي ــدكتور ،"٢٢٦: العربــي األدب خــصائص"و ،"٤٠٧: األدبي  وال

 بوتبيـا  الحـسن  والـدكتور  ،"٣٠٢: ومـه ومفه منطوقـه  فـي  القرآني القصص "كتابه في الخطيب عبدالكريم
 ".٢٣٥: التاريخي المنهج ضوء في للقرآن األدبية القراءة "كتابه في

 .٢٣٥: التاريخي المنهج ضوء في للقرآن األدبية القراءة: ينظر) ٢(



 

 
 عربيةلعلوم المجلة ا  ٥٥

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثالثون شوال  

 .)١(وأسطوري وتمثيلي، تاريخي،: ألوان ثالثة إلى القرآن في القصص قسم وقد

 مـــصادر ((أن إلــى  يخلــص  القرآنـــي البيــان  علــى  التــاريخي  المـــنهج تحكيمــه  ضــوء  وفــي 

 القصـصية  عناصـره  تـرى  كما القرآن يأخذ... العربية العقلية هي الغالب في القرآني القصص

 ،)٢())الكـريم  القـرآن  فـي  نراهـا  التـي  هـي  أقاصـيص  العناصـر  هـذه  من ويبني بية،العر البيئة من

ــصور إال ليــست تاريخيــة مــسائل مــن القرآنــي القــصص فــي مــا ((وأن ــة ال  يعرفــه لمــا الذهني

. والواقــع الحــق هــو يكــون أن يلــزم ال هــؤالء يعرفــه ومــا التــاريخ، عــن  للنبــي المعاصــرون

 الكـريم  القـرآن  ألن والواقع؛ الحق إلى يردها أو المسائل هذه يصحح أن القرآن يلزم ال كما

 .)٣())المخاطبون ويعتقد البيئة وتعتقد العرب يعتقد ما على المعجز بيانه في يجيء كان

ــار التمثيليــة، القــصة فــي الواقعيــة القــصص مــن جملــة وأدخــل : هــي القــصة ((أن باعتب

 مـن  أو لـه،  وجـود  ال بطـل  مـن  توقعـ  لحـوادث  القاص تخيل نتيجة يكون الذي األدبي العمل

 هـي  التمثيليـة  القصة ((أن وقرر)) أصالً له تقع لم به ألـمّت التي األحداث ولكن وجود له بطل

 كمـا  العربـي  والبيـان  البيـان،  فنـون  مـن  وفـن  البالغة، ضروب من ضرب وهو التمثيل، باب من

 تكـون  أن حـداث األ فـي  يلـزم  فلـيس  والخيـال،  الفـرض  على يقوم والواقع الحق على يقوم

 قـد  يكون أن الحوار في وليس وجدوا، قد يكونوا أن األشخاص في يلزم وليس وقعت، قد

 .)٤())والخيال بالفرض بعض في أو ذلك كل في يكتفى قد وإنما صدر،

 يعتبـر  األسـطوري  القـصص : ((أن يقـرر  القـرآن  فـي  األسـطورية  القـصة  عـن  حديثه وفي

 القـوم؛  يألفه لم وتجديدًا الكريم، القرآن به جاء تجديدًاو المكية، األدبية الحياة في تجديدًا

 يقولـون  الـذين  وجـه  فـي  نوصـده  وال البـاب  هـذا  فتح على نحرص أن يجب... أنكروه هنا ومن

: قلنـا  أسـاطير،  بـالقرآن  إن: المـشركون  قـال  مـا  فـإذا ... الكريم القرآن في األساطير بوجود

                                     
 .١٥٢: القرآن في القصصي الفن) ١(
 .٢٥٧: السابق المرجع) ٢(
 .٢٧٦: السابق المرجع) ٣(
 .١٥٣ :السابق المرجع) ٤(



 

 
٥٦ 

 وخصوصيته ربانيته ضوء في القرآني للنظم البالغية الدراسة
  العليوي اهللا عبد بن يوسف. د
 

 مقاصــده فهــم عــن عجــزتم قــد نكــمأل علــيكم؛ البــأس وإنمــا بــأس، ذلــك فــي عليــه لــيس

 القـصص  بعـض  إن: المستـشرقون  قـال  مـا  وإذا. الـسبيل  هـذا  في معه المضي عن وقصدتم

 بعـض  علـى  بنيـت  قـد  الكهـف  سـورة  فـي  موسـى  قـصة  أو الكهـف  أصـحاب  كقصة القرآني

 اآلداب ســبيل الــسبيل هــذه فإنمــا بــأس؛ مــن القــرآن علــى ذلــك فــي لــيس: قلنــا األســاطير،

 القواعـد  وقعّـد  الـسَنن  سـنّ  قـد  الكـريم  كتابنـا  أن فخرًا ويكفينا الكبرى، يانواألد العالمية

 .الميادين هذه في غيره وسبق

 فيـه  أن ينكـر  ال الكـريم  القرآن بأن القول إلى الفقرة هذه من ننتهي أن اآلن ونستطيع

 بـه  يجئه لم  محمد عند من أنه على الدليل هي األساطير تكون أن ينكر وإنما أساطير،

 أو العلمـاء  مـن  عـالم  يثبـت  أن يزعجنـا  أال يجـب  هنا ومن. السماء من عليه ينزل ولم الوحي

 نــصوص مــن نــصًّا يعــارض لــن اإلثبــات هــذا ألن ذلــك. أســاطير بــالقرآن أن األدبــاء مــن أديــب

 .)١())الكريم القرآن

 فــي ســبق كمــا وحقيقــة حــق أنهــا يقــرر والقــرآن القــرآن مــن نــصًّا يعــارض ال وكيــف

 .اآليات

 ويـرى  اهللا، بخلـف  أشـاد  وقد القرآني، النص أسطورية أركون يعلن اهللا خلف بعد ومن

 ضـوء  وفـي . )٢(يـدرس  أن يجـب  كمـا  أدبـي  عمـل  أنـه  علـى  القـرآن  درسـوا  الـذين  الندرة من أنه

 الخلـط  أنـواع  لتحديد تاريخي بنقد القيام ((إلى يدعو وتاريخيته وأدبيته القرآني النص أنسنة

ــي التاريخيــة المغالطــاتو واإلضــافة والحــذف ــة الروايــات أحــدثتها الت  إلــى بالقيــاس القرآني

ــات ــاريخ معطيـ ــواقعي التـ ــول ،)٣())المحـــسوس الـ ــات إن: ((ويقـ ــة المعطيـ ــة الخارقـ  للطبيعـ

 عـن  محـورة  تعـابير : أي أدبية، تعابير بصفتها تُتلقَّى سوف القرآنية األسطورية والحكايات

                                     
 .٢٠٩-٢٠٨: السابق المرجع) ١(
 .٢٢: واجتهاد نقد اإلسالمي والفكر ،٢٠٤-٢٠٢:علمية قراءة اإلسالمي الفكر: ينظر) ٢(
 .٢٠٣: علمية قراءة اإلسالمي الفكر) ٣(



 

 
 عربيةلعلوم المجلة ا  ٥٧

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثالثون شوال  

 والـــــسيولوجي -التـــــاريخي تحليـــــللل فقـــــط يمكـــــن حقيقيـــــة وعواطـــــف ورؤى مطـــــامح

 .)١())ويكشفها يعريها أن واللغوي -والبسيكولوجي

 التعبيـر  نمـاذج  مـن  رائعـان  نموذجان القرآني والخطاب التوراتية الحكايات ((أن ويقرر

 أنجــزه الــذي التــاريخي-االجتمــاعي العمــل أن كيــف نالحــظ هكــذا. األســطوري أو الميثــي

 ميثيـة  بنيـة  ذي بخطـاب  أي القـرآن،  من بمقاطع دائمًا امصحوبً كان والمدينة مكة في النبي

 المـنظم،  غيـر  بعرضـه  للنفـور  مـدعاة  القـرآن  إن: ((يقـول  آخـر  مقـام  في لكنه ،)٢())أسطورية

 .)٣ ())األسطورية إيحاءاته ووفرة للخطاب، المعتاد غير واستخدامه

 فـإن  رمزيًـا،  يـرًا تعب األسـطورة  وكانـت  أسطورية، بنية ذا خطابًا عنده القرآن كان وإذا

 الـنص  مقاربـة  وأن خاصـة  القرآنـي؛  الـنص  تحليـل  في السيميائي المنهج إلعمال مسوغ هذا

 .)٤(يرى كما قداسته، من القارئ يحرر المنهج بهذا

 المحلــل أمــام ينتــصب الــذي المنهجــي اإلشــكال ((أن الريــسوني قطــب الــدكتور ويــرى

 بوصــفها الــشعية الحكايــات مــن انطلقــت كريمــاس عنــد الــسيميائيات أن هــو الــسيميائي

 واللـسان  واليـد  الوجـه  غريـب  مـنهج  تطبيـق  يسوغ فكيف االستثمار، ومادة التطبيق محل

 !بإعجازه؟ وسام بربانيته مستقل وهو القرآني، النص على

 واإللهـي  العجـائبي  الـشعبي : النـصين  طبيعـة  في التدابر هذا أدركت أركون قراءة لعل

ــم المعــصومي؛ ــ مــدلفًا تجــد فل ــزعم إال التــدابر هــذا رفــع ىإل ــأن ال  بنيــة ذو خطــاب القــرآن ب

ــطورية؛ ــابق أسـ ــشعبي ليتطـ ــطوري، الـ ــسوغ واألسـ ــال ويـ ــول إعمـ ــدي المعـ ــي النقـ ــة فـ  بنيـ

 !...النصين

                                     
 .١٩١: السابق المرجع) ١(
 .٢١٠: اإلسالمي العربي الفكر تاريخية) ٢(
 .٢٧/٣٤-٢٦ع: ، مجلة الثقافة الجديدة)ة جديدة للقرآننحو قراء( التاريخ الحقيقة الوحي: مقالة) ٣(
 .٣٢: علمية قراءة اإلسالمي الفكر: ينظر) ٤(



 

 
٥٨ 

 وخصوصيته ربانيته ضوء في القرآني للنظم البالغية الدراسة
  العليوي اهللا عبد بن يوسف. د
 

 ما وبقدر ترحم، ال للمعنى، مطاردة السيميائيات أن فهو الثاني المنهجي اإلشكال أما

 ويتــضخم التأويــل دائــرة تتــسع مــا ربقــد واالشــتباه، االســتتار فــي ويمعــن ويتحجــب يخاتــل

 تعبيـر  حـد  علـى ) عـدّ  وال لهـا  حـصر  ال دالليـة  انزالقـات  (إلى فيفضي تطبيقاته، وتجمح جهازه

 مـا  يتحمـل،  أن لـه  شـاء  مـا  المتعـذرة  البعيـدة  الداللـة  مـن  يتحمـل  النص أن: أي إيكو، أمبريتو

 !وتلقيه انتظاره وأفق القارئ بإبداع رهينة النص حياة وصارت مات، قد المؤلف دام

 وتـأويالت  متعـددة،  لقـراءات  وعـاء  القرآنـي  الـنص  تجعـل  الـسيميائيات  أن إذًا شك فال

 الموغـل  هـو  الممتـاز  والـنص  شـاء،  متـى  شاء ما يقول أن مؤول أو قارئ فلكل متناهية، غير

 والـنص  الحـر  القـارئ  اجتمـع  وإذا. وخداعـه  مراوغتـه  فـي  والمـسرف  والتباسـه،  اشتباهه في

 .)١())القصد وانحراف الداللة انزالق عن تسل الف المراوغ

 

@     @      @ 

                                     
 .٢٤٩-٢٤٨: التدبر أفق إلى القراءة تهافت من القرآني النص) ١(



 

 
 عربيةلعلوم المجلة ا  ٥٩

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثالثون شوال  

 :الرابع المبحث
 النقد عن القرآن تنزيه

 أو لغـوي  نقـد  أي عـن  تنزيهـه : وخصوصيته القرآني النظم بربانية اإليمان على ينبني مما

 اهللا قـال  وقـد  قائلـه،  عـن  منقطـع  أدبـيّ  أو لغـويّ  نـصّ  مجـرد  ال رباني، نظم ألنه أدبي؛ أو بالغي

 :{ ُعَزِيزٌ لَكِتَابٌ وَإِنَّه  حَكِـيمٍ  مِـنْ  تَنْزِيـلٌ  خَلْفِـهِ  مِـنْ  وَلَـا  يَدَيْـهِ  بَـيْنِ  مِـنْ  الْبَاطِـلُ  يَأْتِيـهِ  لَا 

 ].٤٢-٤١:فصلت [z حَمِيدٍ

 وأدبيًـا  لغويًـا  نـصًّا  بوصـفه  ولـسانية  أدبيـة  دراسـة  القرآن يدرسأن   إلى بعضهم دعا وقد

 كمــا يــدرس أن يعنــي ممــا ، بــه المــتكلم وخــصوصية وصيتهلخــص اعتبــار غيــر مــن صــرفًا،

 .)١(قدسيته ونزع القرآني، النظم أنسنة إلى يؤدي وهذا األدبية، النصوص تدرس

ــا أثــرًا إال لــيس القــرآن ((أن يــرى الــذي الخــولي أمــين دعــوة وهــي  الفــن مــن وطرفــة أدبيً

 كتـاب  هـو  حيـث  مـن  القرآن في النظر هو األبعد والغرض األسبق المقصد ((وأن ،)٢())القولي

 محـض  أدبـي  اليـوم  للتفـسير  األول المقصد ((وأن ،)٣())األعظم األدبي وأثرها األكبر، العربية

 ،)٤())إليـه  يقـصد  آخـر  غرض كل تحقق يتوقف وعليه ذلك وراء اعتبار بأي متأثر غير صرف،

 ويدرسـه  جليـل، ال الكتـاب  هـذا  يقـرأ  الـروابط  تلـك  بالعربيـة  ربطتـه  مـن  أو القح العربي ((وأن

 دراسة من الغاية ((وأن ،)٥())المختلفة اللغات آداب عيون المختلفة األمم تدرس كما أدبيًا،

 عقيـدة  كونـه  عـن  بعيـداً  ،اللفظـي  والتأمـل  ،المجـرد  األدبـي  الجانـب  إبـراز  هـي  القرآني النص

 عظـيم  ألثـر  األدبيـة  الدراسـة  وتلـك )) ((حيـاتهم  وتنظـيم  البـشرية  إلصـالح  جاءت وشريعة

 لــم ولــو الكتــاب، هــذا بحــق وفــاءً أوالً الدارســون بــه يقــوم أن يجــب مــا هــي القــرآن كهـــذا

                                     
 .١٧٤): القرآني الخطاب لتحليل أداة بوصفها المفردة: بحث (القرآني الدرس في الحديثة المناهج: ينظر) ١(
 .٢٥٣: تجديد هجمنا) ٢(
 .٢٢٩: السابق المرجع) ٣(
 .٢٣١: السابق المرجع) ٤(
 .٢٣٠: السابق المرجع) ٥(



 

 
٦٠ 

 وخصوصيته ربانيته ضوء في القرآني للنظم البالغية الدراسة
  العليوي اهللا عبد بن يوسف. د
 

 الدارســون  بــه  يقـوم  أن يجـب  مـا  هـي  بـل  وشـمل،  حـوى  بمـا  االنتفاع أو به االهتداء يقصـدوا

 المـسـلمون،  يـردده  مـا  نقيض على انطوت أو فيه، ما عقيدة على صدورهم تنطو لم ولو أوالً

 إليـــه أنظـــر ســواء األقــدس العربــي الفــن كتــاب فــالقرآن المقــدس، بهمكتــا يعدونــه الــذين

 .)١())ال أم الدين في كذلك أنه على الناظر

 الــدرس باســم الــشرعي للــنص المبكــرة االختراقــات مــن ((الخــولي أمــين دعــوة وتعــد

 .)٢())األدبي

 محمـد  تلميـذه  هـؤالء  ومـن  وغيـرهم،  تالميـذه  بعـض  لـدى  صـدى  الـدعوة  هذه لقيت وقد

 نـصًّا  القـرآن  كـون  مـن " القـرآن  فـي  القصصي الفن "دراسته في ينطلق الذي اهللا، خلف مدأح

 .سبق كما عنها، ونافح رسالته، على الخولي وأشرف خالصًا، أدبيًّا

 القرآنيـة  الكتابـة  علـى  أتكلـم  إننـي : ((يقـول  حيـث  أدونـيس  عنـد  نجده الرأي هذا ومثل

 .)٣())أدبيًا نصَّا نقرأ كما نقرؤه نصًّا وممارسة، رًانظ ديني، بعد كل خارج لغويًا، نصًّا بوصفها

 األدبـي  وأثرهـا  األكبر العربية كتاب ((بأنه الخولي ألمين تبعًا القرآن زيد أبو نصر ويصف

 حـديث  وكـل  اإللــهي،  المـصدر  هذا يهمنا ال: ((يقول بل ،)٤())ديني اعتبار إلى نظر دون الخالد،

 مـن  إال القرآنـي  الـنص  لدراسـة  مـدخل  ال ((أنـه  ويـرى  ،)٥())واألسـطورة  الخرافـة  إلى يجرنا فيه

 منـاهج  فـي  منفـصلين  ليسـا الجانبـان وهذان. األدبي الجانب أو اللغوي، الجانب: جانبين أحد

 لدعوتـه  اسـتجاب  وقد الخولي، أمين خطا على يسير بذلك وهو ،)٦())المعاصر األدبي الدرس

 فـي  الدراسـة  هـذه  تقـع : ((مقدمتـه  فـي  قـال  كمـا  ،" الـنص  مفهـوم  "كتابـه  فـي  منهجـه  وتبنى

                                     
 .٢٣٠: السابق المرجع) ١(
 .١٢٤: اإلسالمي والفقه المعاصرة القراءات) ٢(
 .١٩: الكتابة وآفاق القرآني النص) ٣(
 .١٢: النص مفهوم) ٤(
 .٣٠-٢٧: السابق المرجع) ٥(
 .١٩: السابق المرجع) ٦(



 

 
 عربيةلعلوم المجلة ا  ٦١
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 لــدعوة اســتجابة إال نــصًّا بوصــفه القــرآن درس إلــى الــدعوة وليــست األدبــي، الــدرس صــميم

 ،)١())الخــولي أمــين الــشيخ دعــوة إنهــا تتحقــق، أن دون تمــر أن الظــروف لهــا شــاءت قديمــة

 هـو  دينـي،  اعتبار ىإل نظر ودون الفني، المستوى ذلك في للقرآن األدبي الدرس وهذا: ((وقال

 يجـب  أبعـد،  وغرضًـا  أول مقـصدًا  اختالطًـا  والعربية أصالً العربية األمم معنا وتعتده نعتده ما

 الوفـاء  بعـد  مقـصد  صاحب أو غرض ذي لكل ثم مقصد، كل ويتقدم غرض كل يسبق أن

 يريــد، مــا منــه ويقتــبس شــاء مــا منــه فيأخــذ الكتــاب ذلــك إلــى يعمــد أن األدبــي الــدرس بهــذا

. ذلـك  غيـر  أو إجتمـاعي،  إصـالح  أو أخـالق،  أو اعتقـاد،  أو تـشريع،  مـن  أحـب  فيما إليه عويرج

ــيس ــة األغــراض هــذه مــن شــيء ول ــى يتحقــق الثاني  تلــك علــى يعتمــد حــين إال وجهــه عل

 .)٢())له مفهمة كاملة صحيحة دراسة األوحد العربية لكتاب األدبية الدراسة

ــنص تحليــل فــي المــنهج هــذا أن يــرى وهــو ــد المــنهج هــو ((آنــيالقر ال  اإلنــساني الوحي

 .)٣())ثـمّ من اإلسالم ولفهم الرسالة، لفهم الممكن

 بـه  نتجـاوز  علمـي،  وعـي  بتحقيـق  الكفيلـة  هـي  ((األدبيـة  الدراسـة  أن إلى بذلك ويتوصل

 .)٤())وفكرنا ثقافتنا في السائد اإليديولوجي التوجيه موقف

 إلـى  تؤول األخرى النصوص تدرس كما محضة أدبية دراسة العظيم القرآن دراسة إن

 .تخضع كما والبالغي األدبي للنقد يخضع أن

 الخاضـعة  الكتب ككل كتابًا إال القرآن ليس: ((قال حين حسين طه إليه دعا ما وهذا

 عـن  النظـر  تـصرفوا  أن علـيكم  يحـتم  والعلـم  عليهـا،  يجري ما عليه يجري أن فيجب للنقد؛

 أن ويجـــب كلمـــتكم، فيـــه فتقولـــوا عاديًـــا، كتابًـــا تعتبـــروه وأن تتـــصورونها، التـــي قداســـته

 الوجهـات  مـن  عليـه  يأخـذه  مـا  ويبـين  الكتاب، هذا من شيء بنقد منكم واحد كل يختص

                                     
 .١٩: السابق المرجع) ١(
 .١٢: السابق المرجع) ٢(
 .٢٧: السابق المرجع) ٣(
 .٣: السابق المرجع) ٤(
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 آخـر  كتاب وأي القرآن بين نقده في يفرق ال من ووَصَف. )١())والتفكيرية والمعنوية اللفظية

 أن طلبتـه  بعض يكلف كان أنه ديالجن أنور عنه وذكر. )٢())الحر والمفكر الناقد الباحث((بـ

 وأخـرى  بالركاكـة،  آيـة  يـصفون  فكـانوا  لهـم،  يعينهـا  الكريم القرآن من آيات بعض ينقدوا

 .)٣(البالغة بمجافاة وثالثة بالتفكك،

 والمقـروء  جهـة  كـل  مـن  إليـه  المتوسـل  للقـرآن  نريـد  نحـن : ((أركون كذلك إليه ودعا

 الثقـافي  مـستواهم  يكن مهما لمسلمين،ا االجتماعيين الفاعلين كل قبل من والمشروح

 المتعلقـة  الجديدة والتحريات النقدية، للتساؤالت موضوعًا يصبح أن العقائدية، وكفاءتهم

 .)٤(...))والتاريخية اللغوية بمكانته

ــو نــصر ويقــرر ــد أب ــافي ال نقــده أن زي ــي الــنص إن (!): ((قداســته ين ــصًّا كــان وإن القرآن  ن

 كغيـره  األدبـي  النقـد  لقواعـد  يخـضع  أن يجـب  فلذلك نصًّا؛ كونه عن يخرج ال أنه إال مقدسًا

: بـشريًا  أصـبح  عربيـة  كلمـات  فـي  القـرآن  نـزل  منـذ  ((أنـه  يقـرر  وهـو  ،)٥())األدبية النصوص من

 خطـأ  مـن  البـشري  الكـالم  علـى  يجـوز  مـا  ويجـوز  مناقـشته،  وتجوز وعليه، فيه الطعن يجوز

 .)٦())وصواب

 نـصًّا  القرآن يكون وكيف. كالمه ويقدس  اهللا يعظم قلب من يخرج ال كالم وهذا

 عـن  يقـول   واهللا والطعـن  للنقـد  يخـضع  وكيـف ! فيـه؟  والطعـن  للنقد يخضع وهو مقدسًا

 مِـنْ  تَنْزِيـلٌ  خَلْفِهِ مِنْ وَلَا يَدَيْهِ بَيْنِ مِنْ الْبَاطِلُ يَأْتِيهِ لَا  عَزِيزٌ لَكِتَابٌ وَإِنَّهُ }: الكريم كتابه

 ].٤٢-٤١:فصلت [z يدٍحَمِ حَكِيمٍ

                                     
 .١/١٨٠: الحجاب وعودة ،٢١٧: العربي األدب خصائص: ينظر) ١(
 .٢١٧: العربي األدب خصائص: عن) ٢(
 .٢١٧-٢١٦: السابق المرجع: عن) ٣(
 .٢٤٦: علمية قراءة اإلسالمي الفكر) ٤(
 .٢٤: النص مفهوم )٥(
 .٢٣٩: الكريم القرآن في الطاعنين دعاوى: ينظر) ٦(
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 تـؤدي  القرآنـي  الـنص  تؤنسن التي الحداثية القراءات أن عبدالرحمن طه الدكتور ويرى

 النتائج المماثلة هذه على يترتب مما)) بشري نص أي مثل مثله لغويًا نصًّا القرآن جعل ((إلى

 :اآلتية

 قوفــ منتجًــا فيــصبح فيــه، نــزل الــذي الثقــافي الــسياق فــي القرآنــي الــنص تــأطير -١

 إطارهــــا فـــي  إال وفهمــــه دراســـته  يمكـــن  وال لغتــــه، إليهـــا  تنتمـــي  التــــي الثقافـــة  مقتـــضيات 

 .بالنسبي التعلق رتبة إلى بالمطلق التعلق رتبة من بذلك فينزل ومرجعيتها،

ــع -٢ ــكالي الوضـ ــي، للـــنص اإلشـ ــصير القرآنـ ــصًّا فيـ ــا نـ ــكاليًّا إجماليًـ ــتح إشـ ــى ينفـ  علـ

 .يةمتناه غير تأويالت ويقبل متعددة احتماالت

 وأفـق  اإلنـساني  بالقـارئ  وربطـه  المتعالي، الرباني مصدره عن القرآني النص فصل -٣

 االجتماعيــة  ووضــعيته المعرفيــة وخلفيتــه الثقافيــة مرجعيتــه بحــسب وتوقعــه، انتظــاره

 .والسياسية

 الزيــادة  أو المــصاحف، ووضــع التــدوين  عنــد القرآنــي الــنص  فــي الــنقص احتمــال -٤

 .)١(إلهي رغي مصدر إلى منسوب كالم بإضافة

 وهــي الغربيــة، النقــد وبمنــاهج المستــشرقين بــآراء متــأثرة القــراءات هــذه جــاءت وقــد

 منطلقًـــا تكـــون أن أبـــدًا يـــصح ال وفكريـــة فلـــسفية منطلقـــات مـــن تنطلـــق وضـــعية منـــاهج

 .القرآني النظم لدراسة

 فــي بيــنهم اخــتالف علــى القــرآن، لبالغــة الدارســين بعــض الــدعوات هــذه بمثــل وتــأثر

 وواضـح  ،"القـرآن  بالغـة  مـن  "كتابـه  فـي  بـدوي  أحمـد  أحمد: المثال سبيل على ومنهم التأثر،

 مقدمـة  وفـي  الخـولي،  أمـين  إليهـا  دعـا  التـي  األدبيـة  الدراسـة  علـى  بناه أنه كتابه مقدمات من

 .)٢(القرآني النص على سيطبقه الذي األدبي النص دراسة منهج يبين الكتاب

                                     
 .١٨١-١٧٨: الحداثة روح: ينظر) ١(
 .٥-٤: القرآن بالغة من) ٢(
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 ووجـــوه القـــرآن فـــي األدبـــي والمـــنهج راءتـــهوق األدب عـــن بمقـــدمات للكتـــاب ومهّـــد

 .إعجازه

... موحيـة  بألفاظ لألديب تجربة عن التعبير: ((بأنه عرفه األدبي العمل عن مقدمته وفي

ــا أكــان ســواء شــعور، مــن بنفــسه ومــر األديــب، جربــه مــا كــل: بالتجربــة ونعنــي  أم حقيقيً

 عنهـا  التعبيـر  إلـى  وتدفعـه  األديـب،  علـى  تـسيطر  التـي  التجربـة  نسمي أن نستطيع... متخيالً

 .)١(...))باإللهام

 عمـل  الكريم القرآن إن: لنا يقول أن األدبي العمل عن المقدمة بهذه المؤلف يريد هل

 !المفهوم؟ بهذا أدبيًا عمالً القرآن يكون أن يصح وهل أدبي؟

 اإلثـــارة حــد  عنـــد الهــدف  بهـــذا نقــف  أننـــا والحــق : ((فقـــال األدب هــدف  عـــن وتحــدث 

 إلــى النــزوع فينــا يثيــر أن وال الحيــاة، عــن صــادقة بأفكــار يمــدنا أن منــه نطلــب فــال الوجدانيــة،

 يزودنا أن من يمنع ال ذلك كان وإن واإلصالح، التعليم مهمته ليس أنه أي الصالحة، األعمال

ــار ــرك أن أو باألفكــ ــا يحــ ــواء للعمــــل، إرادتنــ ــان ســ ــصودًا ذلــــك أكــ ــب مقــ  غيــــر أم لألديــ

 .)٢(...))مقصود

 هو هذا فهل فحسب؛ الوجدانية اإلثارة: األدب هدف هو هذا أن على ووافقنا تنزلنا ولو

 عــن الحــديث أخـذه  المؤلــف أن أو! األدبــي؟ الـنص  معاملــة نعاملــه حينمـا  القــرآن مــن الهـدف 

 !القرآن بالغة لدراسة يقدم أنه ونسي األدب

 نالحـس  الـدكتور  يـرى  كمـا - وغفـل  وذهل المقدمات هذه مع انساق أنه يظهر والذي

 يهــاجم  القــرآن: ((القــرآن فــي األدبــي المــنهج عــن  مقدمتــه فــي يقــول فإنــه وإال -)٣(بوتبيــا

                                     
 .٩: السابق المرجع) ١(
 .١٧: السابق المرجع) ٢(
 .٥٧-٥٦: للقرآن األدبية القراءة) ٣(
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 الـصالح،  العمـل  وحـب  الـنفس،  تهـذيب : مـن  هدفـه  إلى ليصل البشرية؛ القوى جميع ببالغته

 .)١())اآلخر واليوم باهللا واإليمان

ــان ــى: األدبــي الــنص لقــراءة مراحــل ثــالث عــن" األدبيــة القــراءة "مبحــث فــي وأب : األول

 القــراءة: والثانيــة. تجربتــه فــي ليعــيش األدبــى الــنص فيهــا يقــرأ التــي هــي المتذوقــة، القــراءة

 أو األديـب،  أراده عمـا  التعبيـر  علـى  قـدرتها  ليـرى  الـنص،  ألفـاظ  القـارئ  يـدرس  وفيها الناقدة،

 معـان  مـن  الـنص  عليـه  اشـتمل  مـا  علـى  يحكـم  وفيها الحاكمة،: والثالثة. ذلك عن عجزها

ــأه فيـــرى ء،وآرا ــوابه، خطـ ــدقه وصـ ــه أو وصـ ــارئ أن إال. كذبـ  إلـــى يـــصل أن يـــستطيع لـــن القـ

ــة  وحينئــذ شــعوره، وتقمــص منــشئها، عاشــها كمــا التجربــة عــاش إذا إال الثالثــة المرحل

 البقــرة، ســورة مــن آيــات علــى المراحــل هــذه طبــق ثــم. )٢(خطئــه أو قــرأ مــا بــصواب يحكــم

 أن األدبيـة  بالقراءة تستطيع وهكذا: ((قال ثم ات،اآلي لنظم متذوقة تحليلية قراءة فقرأها

 تقـف  المتذوقـة  القـراءة  هـذه  وبعـد . وأوفـاه  تـصور  أكمـل  الـنص  مـن  يـراد  مـا  تـصور  إلى تصل

 كمـا  الناقـدة  القـراءة  هـي  وتلـك  ومعانيـه،  ألفاظه بين تالؤم من النص هذا في ما مقدار لترى

 أو وتناســـق صـــواب، أو طـــأخ مـــن المعـــاني هـــذه فـــي مـــا علـــى بعدئـــذ نحكـــم ثـــم... ذكرنـــا

 وبهــذه... التــصوير فــي الدقــة تتبــين ذكرنــاه وبمــا الحاكمــة، الثالثــة القــراءة وهــي اضــطراب،

 تمـــام نفـــسك فـــي واضـــحًا أصـــبح األدبـــي الـــنص إن: تقـــول أن تـــستطيع الـــثالث القـــراءات

 .)٣())الوضوح

 آنللقـــر والحاكمـــة الناقـــدة بـــالقراءتين يقـــصد أنـــه بـــالمؤلف الظـــن نحـــسن أننـــا ومـــع

 عنـه  ينـزه  بـه  عبـر  الـذي  التعبيـر  هذا مثل أن إال ذلك، أثبت كما بالغته، تفوق إثبات: العظيم

                                     
 .٣٦: القرآن بالغة من) ١(
 .٢٦: السابق المرجع: ينظر) ٢(
 .٣٥-٢٩: السابق المرجع) ٣(
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 األدبـي  المـنهج  خـالل  مـن  ودراسـته  القرآنـي  الـنص  بأدبيـة  القول انفتاح آثار من وهذا القرآن،

 .فحسب

@     @      @ 
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 :الخامس المبحث
 القرآني النظم على الحديثة المناهج تطبيق

 إلــى مترجمــة انتقلــت ثــم الغــرب، أنتجهــا التــي والنقديــة اللــسانية المنــاهج هــاب وأعنــي

 العظــيم، القــرآن علــى طُبقــت ثــم واألدبيــة، اللغويــة النــصوص علــى وطُبقــت العربــي، العــالم

 ولــسانيات والتلقــي والتفكيكيـة  والبنيويــة والنفـسية  التاريخيــة: المثــال سـبيل  علــى ومنهـا 

 الــنظم علــى المنــاهج هــذه تطبيــق فــي حــرج مــن فهــل وغيرهــا؛ الخطــاب، وتحليــل الــنص

 القرآني؟

ــا تحـــدثت التـــي- األدبـــي والـــنص القرآنـــي الـــنظم بـــين التـــسوية إن  المبحـــث فـــي عنهـ

 وأدواتـه  مناهجـه  فيـه  يعمـل  الوافـد،  الغربـي  للنقـد  مـسرحًا  العظـيم  القرآن تجعل -السابق

 طــه الــدكتور يقــول كمــا ، العظــيم اهللا لكــالم تعظــيم أو تحــرج وبــال ضــابط بــال النقديــة

 اإلنـسان  علـوم  منـاهج  مختلـف  ينـزل  أن فـي  حرجًـا  الحـداثي  القـارئ  يجد لم: ((عبدالرحمن

 مـن  غيـره  مقتـضيات  عن تختلف ال البحثية مقتضياته معتبرًا القرآني، النص على والمجتمع

 ...التاريخ وعلم والسيميائيات اللسانيات: الخصوص على العلوم هذه من نذكر النصوص،

 تـــسارع التـــي النقديـــة النظريـــات بكـــل االســـتعانة فـــي الحـــداثي القـــارئ يتحـــرج لـــمو

 مكتـرث  غيـر  الماضـي،  القـرن  مـن  الثـاني  النـصف  فـي  والفكريـة  األدبية الساحة في ظهورها

 منهــا بالــذكر نخــص بعــضها، بــأفول وال لــبعض، بعــضها بتجــاوز وال النظريــات، هــذه بمــآالت

 البنيويــات فــي المتمثلــة األدبــي، النقــد فــي لجديــدةا واالتجاهــات الخطــاب تحليــل اتجاهــات

 .)١())والتفكيكيات والحفريات والتأويليات

: قـال  كمـا  الكـريم،  القـرآن  علـى  المنـاهج  هـذه  تطبيـق  فـي  حرج أي أبوزيد نصر يرى وال

 اكتـشاف  مـن  تمكننـا  فهـي  الدراسـة؛  فـي  الحديثة للمناهج القرآن نطرح أن من خشية ال((

                                     
 .١٨٢: الحداثة روح) ١(
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 هـذا  يقـول  أن عجـب  وال ،)١())اكتـشافها  العلمـاء  يـستطع  لـم  لقـرآن ا فـي  عميقة مستويات

 مـن  كغيـره  األدبـي  النقـد  لقواعـد  يخـضع  أن يجـب : ((القـرآن  عن السابقة قولته قال أن بعد

 )).األدبية النصوص

 المنـاهج  خـالل  مـن  العظـيم  القـرآن  دراسـة  فـي  متحققـة  زيـد  أبـو  ينفيها التي والخشية

 .المعاصرة الغربية

 :بعضها يخص ما ومنها المناهج، جميع يعم ما منها فألمور، الخشية؟ الماذ وأما

 هـي  بـل  خالـصة،  أدبيـة  أو لغويـة  رؤيـة  على قائمة ليست الغربية المناهج تلك أن: األول

 الـدكتور  قـال  وكمـا  ونقـدها،  تـصورها  فـي  منهـا  تنطلـق  فلـسفية  فكريـة  أسـس  على قائمة

ــدأ: ((قــصاب وليــد ــاهج ارتبــاط ب ــدب النقديــة المن  فهــذا النقــد، نــشأة منــذ والفلــسفات العقائ

 الـشهيرة  ونظريتـه  الفاضـلة،  مدينته من لهم وطرده الشعراء، من موقفه بنى إنما أفالطون

ــى المحاكــاة، فــي ــة، فلــسفته عل ــصوره المثالي  تتالــت ثــم. األشــياء وعــالم المثــل لعــالم وت

 فلـسفات  عـن  تعبيـرًا  فكانـت  النـسق،  هـذا  علـى  جميعًـا  األدبيـة  والمـذاهب  النقدية المناهج

ــد  خرجــت المثــالي الفلــسفي الفكــر مــشكاة فمــن... النقــاد يتبناهــا وإيــديولوجيات وعقائ

 خرجـت  المـادي  الفكـر  مـشكاة  ومـن  وغيرهمـا،  والرمزيـة  كالرومانـسية  ومذاهب مدارس

 بعــد ومــا الحداثيــة المنــاهج ومعظــم الماركــسي والنقــد والوجوديــة كالواقعيــات مــذاهب

 نقـدًا  لـيس  األدبـي  النقـد  هـذا  ((أن يقـرر  الغربيـة  النقديـة  للمنـاهج  دراسـته  عدوب ،)٢())الحداثية

ــا  وحــده، ذلــك شــاكل ومــا والفــن واألدب باللغــة تتعلــق وأفكــار آراء هــو وال فحــسب، أدبيً

 والكــون والحيــاة اإلنــسان عــن: شــيء كــل عــن وإيــديولوجيات وفلــسفات عقائــد ولكنــه

 .)٣())وغيرها واألديان واإلله

                                     
 .٢٨١: التدبر أفق إلى القراءة تهافت من القرآني النص: عن ،٦٩ص م،١٩٩٦ عام ،٤٥٠ع: العربي مجلة) ١(
 .٢٠: الحديث األدبي النقد مناهج) ٢(
 .٢٣٦: السابق المرجع) ٣(
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ــاريخ إن: ((إيغلتــون تيــري يقــول كمــا الحقيقــة بهــذه يقــرون الغربــي نقــدال ومؤرخــو  ت

 األدبيـة  والنظريـة . لحقبتنـا  واإليديولوجي السياسي التاريخ من جزء الحديثة األدبية النظرية

 أن ويقـرر )) االنفـصال  يقبـل  ال نحـو  علـى  اإليديولوجية والقيم السياسية بالقناعات مرتبطة

 .)١())أكاديمية أسطورة ((وفكرية سياسية بقناعات بطةمرت غير أدبية نظرية وجود

 فلـسفات  المعاصـرة  والنقديـة  اللغويـة  المنـاهج  منهـا  تنطلـق  التي الفلسفات أن: الثاني

 مصادر من مصدرًا الوحي تعتمد وال دينية، رؤى على تقوم وال بالغيب، تؤمن ال مادية، وضعية

 مـع  المناهج هذه تعاملت فإذا وإعجازه؛ يتهربان ويصادم القرآن طبيعة يباين وهذا. المعرفة

ــا، نــصًّا باعتبــاره معــه تتعامــل فإنمــا القــرآن ــا ولــيس ماديًّ ــا وحيً ــا، إلهيً  جعــل مــا وهــذا مقدسً

 يحملـه  لمـا " القـرآن  "علـى " القرآنـي  الـنص  "أو" الكتـاب  "أو" المـصحف  "اسـم  يفضل بعضهم

 بـنص  يـوحي " الـنص  "أو" الكتـاب  "أو" المـصحف  "بينما وغيبية، إيمانية شحنات من" القرآن"

 الـذي  المـادي  الـشيء  على يدل ألنه القرآن؛: أقل ولم المصحف،: قلت: ((اركون يقول مادي،

ــا بأيــدينا نمــسكه  مــن يلــح" الكتابــة وآفــاق القرآنــي الــنص "كتابــه فــي وأدونــيس ،)٢(...))يوميً

 . وكتابته القرآن نصية على آخره إلى عنوانه

 نـصًّا  معـه  يتعامـل  أن يريـد  ألنـه  للقـرآن  واأللـسني  الـسيميائي  التحليـل  إلـى  أركون ويلجا

 الدالليـة  أو الـسيميائية  المقاربـة  أولويـة  "عنوان تحت يقول قداسة، أي عن بعيدًا ماديًّا لغويًا

 تمـرين  ممارسـة  علـى  الـدارس  يجبـر  الـسيميائي  التحليـل  أن اليـوم  مؤكدًا أصبح": ((اللغوية

 أن وخـصوصًا  جـدًّا  ثمينـة  فـضيلة  ذلك يمثل. منه بد ال كريوالف العقلي والنقاء التقشف من

 عديـــدة أجيـــال طيلـــة وشـــكلت ولّـــدت قـــد كانـــت محـــددة نـــصوص بقـــراءة يتعلـــق األمـــر

 هــذه علــى صــالح هاشــم تلميــذه وعلــق ،)٣())والفــرديين الجمــاعيين والمخيــال الحــساسية

                                     
 .٢١: السابق المرجع: عن) ١(
 .٧٧: هادواجت نقد اإلسالمي الفكر) ٢(
 .٣٢: علمية قراءة اإلسالمي الفكر) ٣(
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 بـشكل  الداللي يائيالسيم أو- الحديث األلسني التحليل أن بذلك أركون يقصد: ((المقولة

 إن مــا عليــه تــضغط التــي الــضخمة، وهيبتهــا الدينيــة النــصوص أســر مــن المــرء يحــرر -عــام

 هــذه ألن موضــوعيًا؛ لتحليلهــا وبينهــا بينــه مــسافة يقــيم أن يــستطيع فــال بقراءتهــا، يبتــدئ

 علـى  يـساعدنا  السيميائي التحليل إن... الصغر منذ حساسيتنا شكلت قد كانت النصوص

 والنــصية الماديــة حقيقتهــا فــي: أي عليــه، هــي كمــا نراهــا ويجعلنــا المــسافة، ههــذ إقامــة

ــة  المنهجيــة اســتخدام طريــق عــن أركــون يهــدف: ((آخــر موضــع فــي وعلــق ،)١())واللغوي

 للحظة ولو المقدسة، النصوص هيمنة من المسلم القارئ تحرير إلى واأللسنية السيميائية

 وموضــوعية، حياديــة بكــل للــنص الداخليــة تالعالقــا يفهــم أن يــستطيع لكــي الــزمن؛ مــن

 .)٢())النص تاريخية: والتاريخ النص بين العالقة الكتشاف بعد فيما يهيئه ولكي

 القـــرآن نظـــم علـــى الغربيـــة المنـــاهج يطبقـــون الـــذين فـــي الحـــاج عبـــدالرحمن يقـــول

 عليهـا  ألـح  التـي  الوضـعية  للنزعة تجاهلها: الحالية المعاصرة القراءة عيوب أحد: ((الكريم

 الـنص  خـصائص  صـارخ  بـشكل  تنـاقض  التـي  النزعـة  تلـك  أنفـسهم،  المناهج تلك أصحاب

 .)٣())اإللهية المصدرية وهو األهم البعد مع وتصطدم القرآني،

 وخـصوصياتها  ظروفهـا  لهـا  أخـرى  وآداب لغـات  نتـاج  هـي  المعاصرة المناهج أن: الثالث

 وآدابهــا، العربيــة خــصوصيات عــن تختلــف والتــي واللغويــة، والفكريــة والثقافيــة المعرفيــة

 أَعْجَمِـيٌّ  إِلَيْـهِ  يُلْحِـدُونَ  الَّـذِي  لِـسَانُ  }:  اهللا قـال  وقـد  الكـريم،  للقـرآن  مباينتهـا  عـن  فضالً

 فـي  تبـاين  عنـه  يترتـب  الطبيعـة  فـي  التبـاين  وهـذا  ((،]١٠٣:النحـل  [z مُبِـينٌ  عَرَبِيٌّ لِسَانٌ وَهَذَا

 مـن  القرآنـي  الـنظم  دراسة ويكون ،)٤())شيء كل فيو النتائج وفي المنطلقات وفي اآلليات

                                     
 .٣٣-٣٢": علمية قراءة اإلسالمي الفكر "هامش) ١(
 .٩٤: السابق المرجع) ٢(
ــديولوجيا) ٣( ــاهرة فـــي الحداثـــة إيـ ــراءة ظـ ــرة القـ ــر. ٢٧٨: للقـــرآن المعاصـ ــراءة: وينظـ  ،٦٥: القرآنـــي الـــنص قـ

 .٤٠٣و ٤٠٢: التدبر أفق إلى القراءة تهافت من القرآني والنص ،٢٣١: العربي األدب وخصائص
 .٤٤٧: وينظر ،٤٣٩: الديني النص تاريخية إشكالية) ٤(
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 يـشترط  إذ واالنـسجام؛  والموضـوعية  الدقـة  عن بعيدًا أمرًا ((له المباينة المناهج تلك خالل

 مــع االنــسجام: الواصــف المــصطلح وفــي المــدروس، مــع االنــسجام: والتأويــل الــدرس فــي

 .)١())ضار رغي نافعًا مرفوض، غير مقبوالً منكر، غير معروفًا الموصوف،

 ال األعـاجم  بعـض  لـسان  أن كمـا : ((الـشاطبي  قال السابقون، العلماء له تنبه أمر وهذا

 جهـة  مـن  العرب لسان يفهم أن يمكن ال كذلك العرب، لسان جهة من يفهم أن يمكن

 .)٢())واألساليب األوضاع الختالف العجم؛ لسان فهم

 لـــسان لتــركهم  إال اختلفــوا  وال النـــاس جهــل  مــا : ((قـــال الــشافعي  اإلمــام  أن ويــروى 

ــا الــسيوطي قــال ،)٣())أرســطاطاليس لــسان إلــى ومــيلهم العــرب : الكــالم هــذا علــى معلقً

 الرؤيـة  ونفـي  القـرآن  بخلـق  القـول  من المأمون زمن في حدث ما إلى بذلك الشافعي أشار((

 المعــاني مــن فيهــا الموضــوع والبالغــة بالعربيــة الجهــل ســببها وأن البــدع، مــن ذلــك وغيــر

 القــرآن نــصوص عليــه الجــاري) العــرب لــسان: (قولــه ذلــك لجميــع الجــامع والبــديع لبيــانوا

 حيـز  فـي  هو الذي أرسطاطاليس ومنطق اليونان لسان على فيهما ورد ما وتخريج والسنة،

 ومـذاهبهم  العـرب  مصطلح على إال السنة أتت وال القرآن ينزل ولم حيز، في العرب ولسان

 لغـة  قـوم  ولكـل  يونـان،  مـصطلح  علـى  ال واالسـتدالل،  تجـاج واالح والتخاطـب  المحـاورة  في

 z لَهُـــمْ لِيُبَـــيِّنَ قَوْمِـــهِ بِلِـــسَانِ إِلَّـــا رَسُـــولٍ مِـــنْ أَرْسَـــلْنَا وَمَـــا }: تعـــالى قـــال وقـــد واصـــطالح،

                                     
 ،٢٢: الحــديث األدبــي النقــد ومنــاهج ،١٩٠: الحداثــة روح: وينظــر. ٩٣-٩٢: التأويــل ومنــاهج القرآنــي الخطــاب) ١(

 .٤٣٩: الديني لنصا تاريخية وإشكالية ،١٥: القرآني النص وقراءة ،١٠٣: للقرآن األدبية والقراءة
 .٢/١٠٤: الموافقات) ٢(
 نافعـة،  حكايـة  هـذه : ((١٠/٧٤: النـبالء  أعـالم  سـير  فـي  فقـال  الـشافعي  إلـى  القول هذا نسبة الذهبي أنكر) ٣(

 أبـو  رواهـا . ألبتـة  بعـد  عربـت  أرسـطوطاليس  أوضاع كانت وال بها، تفوه اإلمام أن أعتقد ما منكرة، لكنها
 هـارون  ابـن  . حرملـة  حـدثنا  همـام  بـن  هميم حدثنا هارون بن محمد دثناح: الفقيه مهدي بن علي الحسن
 )).مجهول
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  العليوي اهللا عبد بن يوسف. د
 

 نــصوص مــن الــوارد وخــرَّج غيــره، لــسان إلــى الــشرع لــسان عــن عــدل فمــن ،]٤:إبــراهيم[

 .)١())القصد يصبْ ولم وضَلّ، جهِل عليه الشرع

 بـشر  وأبي السيرافي سعيد أبي بين تمت التي الطويلة المحاورة في جرى ما ذلك ومن

 كــان إذا: ((الــسيرافي قــول فيهــا وممــا ،)هـــ٣٢٦ (ســنة الفــرات ابــن الــوزير مجلــس فــي متــى

 مـن  بهـا  يتعارفونـه  ومـا  عليهـا  واصـطالحهم  أهلها لغة على يونان من رجل وضعه المنطق

 ويتخـذوه  فيـه  ينظـروا  أن والعـرب  والفـرس  والهند الترك َيلزم أين فمن وصفاتها، رسومها

 .)٢(!))رفضوه؟ أنكره وما قبلوه، به لهم شهد ما: عليهم وحكمًا قاضيًا

 مـن  القـرآن  لغـة  يـدرس  بعـضهم  جعـل  الغربـي  والمـنهج  القـرآن  لغـة  بـين  التبـاين  وهذا

 .)٣(دائمًا أمينة تكون ال والترجمة ترجمته، يمكن ال القرآني والنظم الترجمة، خالل

 مــن إطــار فــي الــنص ومــساءلة الــشك علــى قائمــة الغربيــة النقديــة المنــاهج أن: الرابــع

: القـرآن  نقـد  لـواء  حمـل  الـذي  حـسين  طـه  قـال  ولـذا  الـنص،  كان أيًّا واإليماني العقلي التحرر

 عــن للبحــث ديكــارت اســتحدثه الــذي الفلــسفي المــنهج هــذا األدب فــي أصــطنع أن أريــد((

 األساسـية  القاعدة أن يعلمون جميعًا والناس الحديث، العصر هذا أول في األشياء ائقحق

 يــستقبل وأن قبــل، مــن يعلمــه كــان شــيء كــل مــن الباحــث يتجــرد أن هــي المــنهج لهــذا

 األدب عـن  البحـث  نـستقبل  حـين  يجـب ... تامًّا خلوًّا فيه قيل مما الذهن خالي بحثه موضوع

 ننـسى  وأن بـه،  يتـصل  مـا  وكل ديننا ننسى وأن مشخّصاتها، وكل قوميتنا ننسى أن العربي

 منـاهج  إال لـشيء  نـذعن  وال بـشيء  نتقيـد  أال يجـب . الدين هذا يضاد وما القومية هذه يضاد ما

 إلـى  فسنـضطر  بهمـا  يتـصل  ومـا  وديننـا  قوميتنـا  ننس لم إذا أنا ذلك. الصحيح العلمي البحث

                                     
 .١/٤٨: والكالم المنطق صون) ١(

 .١/١١٠: والمؤانسة اإلمتاع) ٢(

 .٤٤٨: الديني النص تاريخية إشكالية: ينظر) ٣(
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 وقـال  ،)١())الـدين  وهـذا  القوميـة  هـذه  يالئـم  بمـا  عقولنـا  وسـنغل  العواطـف،  وإرضـاء  المحاباة

 التفكيكـي،  األلـسني  وللتحليل المقارن، التاريخي النقد لمحك القرآن نخضع إننا: ((أركون

 .)٢())وانهدامه وتحوالته وتوسعاته المعنى بإنتاج المتعلق الفلسفي وللتأمل

 ال لمـتكلم ا وأن بـريء،  خطاب ثمة ليس أنه فكرة على تقوم الحديثة المناهج وبعض

 يـرى  كمـا  المبـدأ،  هـذا  مـن  القرآنـي  الـنص  يـسلم  ولـم  مخاتـل،  مخادع هو بل الحقيقة، يقول

 التحـوير  مـن  آليـات  يمـارس  النصوص، من كغيره ((أنه -حرب علي عنه نقل فيما- أركون

 .)٣())والحقيقة المعنى إنتاج بعملية يختص فيما والحجب، الطمس أو والتحويل،

 إلـى  تتوصـل  الغربيـة  المنـاهج  علـى  المبنية القراءات أن لرحمنعبدا طه الدكتور ويقرر

 فـالقراءات  ((انتقاديـة  صـبغة  ذات قـراءات  ألنهـا  ؛)٤())القرآنـي  النص خصوصية تمحو ((نتائج

 علـى  نقـدها  تمـارس  أن تريـد  وإنمـا  القرآنيـة،  اآليـات  مـن  اعتقـادًا  تُـحـصّل  أن تريـد  ال الحداثيـة 

 .)٥())اآليات هذه

 هــي بــل ومطلقــة، ثابتــة حقــائق علــى تقــوم وال قــارّة، ليــست منــاهجال هــذه: الخــامس

ــه، طــور وفــي العلميــة صــبغته تكتمــل لــم وبعــضها متغيــرة، نظريــات  آراء وتتقاذفــه تجربت

 ويقــوم يتــوارى، أن يلبــث مــا حتــى ويتــوهج يــستوي يكــاد ال منهــا وبعــض والنقــاد، المنظــرين

 حتـى  آخـر،  منهج إلى عنه يتحولون ام منهج منظري تجد أن عجب وال آخر، منهج إثره على

                                     
 .١١: الجاهلي الشعر في) ١(
 .٥٦: اإلسالمي العربي الفكر تاريخية) ٢(
 مجلــة  (الخطــاب فــي العــرب ومعهــود ،٥٧: اإلســالمي العربــي  الفكــر تاريخيــة: وينظــر. ١٠٧: الــنص نقــد) ٣(

 .٢/٥٤ع): الترتيل
 .١٧٦: الحداثة روح) ٤(
 .١٧٦: السابق المرجع) ٥(
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 نقديــة وســائل عــن عبــارة: ((عبــدالرحمن طــه الــدكتور يقــول كمــا النظريــات هــذه صــارت

 .)١())الراسخة العلمية بالمنجزات منها الزائلة الفكرية بالموجات أشبه

 أن علـى  ويـدلل  اإلسـالمي،  التـراث  انتقاص يعمق الغربية المناهج تطبيق أن: السادس

 منهجيــة تأســيس عــن عــاجزة واألصــولية والبالغيــة اللغويــة والمــسلمين ربالعــ منجــزات

 وهـذا  بلغـتهم،  نـزل  الـذي  وهـو  وإعجـازه،  نظمـه  عـن  والكـشف  ربهـم  كتـاب  لفهـم  كافية

ــا إعـــالن بـــل المنجـــزات، تلـــك مـــع معرفيـــة قطيعـــة إحـــداث إلـــى يـــؤول ــا موتهـ  أعلـــن كمـ

 .)٢(البالغة موت األسلوبيون

ــة هــذه ــاهج تطبيــق مــن الخــشية وغتــس التــي األمــور مــن جمل  والبالغيــة اللغويــة المن

 حمــوالت  مــن  فيهــا بمــا  المنــاهج هــذه  أن وتؤكــد  القرآنــي، الــنظم  علــى الغربيــة  والنقديــة

 لدراســـة منطلقًـــا تكـــون أن تـــصلح ال الكـــريم القـــرآن لطبيعـــة مخالفـــة وفكريـــة فلـــسفية

 .بالغته

 ، اهللا كتــاب لــىع الغيــورين مــن المنــاهج هــذه بحقيقــة العــارفون هــذا أدرك وقــد

 إلـــى بعـــضهم ودعـــا القـــرآن، قدســـية مـــع لتتوافـــق المنـــاهج هـــذه تحـــوير بعـــضهم فحـــاول

 !!!.وهكذا إسالمية، وأسلوبية إسالمية بنيوية لدينا ليكون أسلمتها،

 الـنظم  خـصوصية  مـن  ينطلق الذي البالغي المنهج فإن أبدًا؛ هذا مثل إلى بحاجة ولسنا

 .األخرى المناهج في مفيد هو ما اباستيع على القدرة لديه القرآني

 لتحليلـه  البالغـي  المـنهج  مـع  اتفاقهـا  مـن  يمنـع  ال المناهج لتلك الكريم القرآن ومباينة

 التــي اإلجــراءات تلــك مــن واإلفــادة بعــض، فــي لــه مخالفتهــا وعــدم اإلجــراءات بعــض فــي

 يـستفيدوا  أن أهلهـا  علـى  وينبغـي  العربيـة  البالغـة  لهـا  تتـسع  ممـا  القرآنـي  النظم مع تتسق

                                     
 .٤٠٢: التدبر أفق إلى القراءة تهافت من القرآني النص: وينظر ،١٩٠: السابق المرجع) ١(
 .١٧٦: الحداثة روح: ينظر) ٢(
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 تراثنـا  أن علـى  والنقـدي،  والبالغـي  اللغـوي  تراثنـا  فـي  أصـول  لهـا  اإلجـراءات  من وجملة منها،

 .عليه ويؤخذ يُنتقد ما ففيه حقة؛ منهجية على كله ليس

 اإلســقاط هــو القــديم مــن أم الحــديث مــن أكــان ســواء ويُــرفض منــه يُـخــشى الــذي إن

 خــصوصيته وعلــى باإللغــاء قدســيته وعلــى بالنقــد القرآنــي الــنظم علــى يكــر الــذي المنهجــي

 .)١(باإلبطال

 اإلشـكال  وجـوه  لمعرفـة  تقـويم  إلـى  يحتـاج  منهج فكل وإال الجواب، في إجمال وهذا

 فـي  البالغـي  المـنهج  بنـاء  فـي  منـه  اإلفـادة  يمكـن  ومـا  الكـريم،  القرآن نظم على تطبيقه في

 .)٢(وتحليله دراسته

 لندرك التاريخي؛ المنهج وهو الكريم، لقرآنا على طُبق نموذج إلى بإيجاز أشير ولعلي

 .القرآني النظم على الحديثة المناهج تطبيق في اإلشكاالت حقيقة

 :التاريخي المنهج

 بـين  تفاعـل  ثمـرة  هو األدبي العمل كون من األدب دراسة في التاريخي المنهج ينطلق

 أنتجـه،  الـذي  للواقع مرآة ياألدب النص ويعد أدبه، وفي فيه وتؤثر به تحيط التي والبيئة األديب

 المــنهج فــإن ولهــذا وعــصره، وبيئتــه األديــب ذات فهــم خــالل مــن إال جيــدًا فهمــه يمكـن  وال

 . )٣()الزمكاني (والمكاني الزماني إطارها في النصوص يدرس التاريخي

                                     
): القرآنـي  الخطـاب  تحليـل  فـي  البالغـي  الـدرس  السـتثمار  منهجيـة  آليات: بحث (القرآني النص بالغة :ينظر) ١(

 .١٦-١٥: القرآني النص وقراءة ،٨٠
" الحــديث األدبــي النقــد منــاهج"و حمــودة، عبــدالعزيز للــدكتور" المحدبــة المرايــا: "المنــاهج تقــويم فــي ينظــر) ٢(

 للـدكتور " للقـرآن  األدبيـة  القـراءة "و الرضـا،  أبـو  سـعد  للـدكتور " ديثالح األدبي النقد"و قصاب، وليد للدكتور
 مــن القرآنــي الــنص"و بــودراع، عبــدالرحمن للــدكتور" التأويــل ومنــاهج القرآنــي الخطــاب"و بوتبيــا، الحــسن
 .الريسوني قطب للدكتور" التدبر أفق إلى القراءة تهافت

 .٣٤-٢٣: الحديث األدبي النقد مناهج: ينظر) ٣(
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 فـي  أعملـه  ثـم  العربـي،  األدب نقد في التاريخي المنهج أعمل من أول حسين طه ويُعد

 .)١(الكريم القرآن

 إذ عظـيم؛  خطـر  علـى  ينطـوي  الكـريم  القرآن على المفهوم بهذا المنهج هذا وإعمال

 يُفهـم  وال بهـا،  يتـأثر  والمكـان،  الزمـان  محدودة بشرية بيئة إنجاز من القرآني النظم يجعل

 إذ العظـيم،  القـرآن  دراسـة  فـي  المـنهج  هـذا  أعملـوا  الـذين  بـبعض  آل ما وهذا. خاللها من إال

 ،)٢(تحـرج  أي دون مـن  مبـارك  زكـي  قـال  كمـا )) الجاهلي الفني النثر صور نم صورة ((جعلوه

 طـه  ذلـك  إلـى  سبقهما وقد. )٣(اهللا خلف محمد قال كما)) العربية للقصة األولى الصورة ((أو

 هــو وحــده القــرآن: ((وقــال ،)٤())الجــاهلي للعــصر مــرآة أصــدق القــرآن: ((قــال حينمــا حــسين

 للعصر مشخصًا ويعتبره صحته، إلى يطمئن أن المؤرخ عيستطي الذي القديم، العربي النص

 يــصح الجــاهلي النثــر شــواهد مــن شــاهدًا لــدينا إن: ((مبــارك زكــي وقــال ،)٥())فيــه تلــي الــذي

 صـور  مـن  فإنـه  جاهليًـا؛  أثـرًا  القـرآن  عـدّ  مـن  االنـدهاش  ينبغي وال. القرآن: وهو عليه، االعتماد

 عليـه  أجمـع  ممـا  بـالرغم - وهـو  وتعـابيره،  قاليدهوت وتصوراته بلغته جاء إذ الجاهلي؛ العصر

 يعطينــا -العــرب عنــد ظــنهم فــي معروفــة تكــن لــم أدبيــة بــصفات تفــرده مــن المــسلمون

 المماثلـة  تمـام  مماثلـة  كانـت  الـصورة  هـذه  بـأن  الحكم يمكن لم وإن الجاهلي، للنثر صورة

 .)٦())والخطباء الكتاب من النبي غير عند النثرية للصور

                                     
 والفقـه  المعاصـرة  والقـراءات  ،٣٧: الحـديث  العربـي  الشعري النص قراءة في العرب النقاد اتجاهات: رينظ) ١(

 .١٣٠: اإلسالمي
 أدخـل ]: ((١/٣٩ [قـال  الجاهليـة،  عـصر  في داخل النبوة عصر أن يرى وهو. ١/٦: الرابع القرن في الفني النثر) ٢(

 والكتابـة،  الـشعر  فـي  سـبقته  التـي  اآلثـار  يمحـو  نأ اسـتطاع  اإلسـالم  يكـن  لم إذ الجاهلية؛ في الفترة تلك
 )).الجاهليين مذاهب تغاير والتفكير لإلنشاء جديدة مناهج يبدع وأن

 .٤١: القرآن في القصصي الفن) ٣(
 .١٦: الجاهلي الشعر في) ٤(
 .١٢٦: السابق المرجع) ٥(
 .١/٤٣: الرابع القرن في الفني النثر) ٦(
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 وســتكون ونظمــه، بالغتــه فــي للعــرب معجــزًا لــيس الكــريم القــرآن نفــإ هــذا وعلــى

 مــن وبالغتـه  الجــاهلي العـصر  لغـة  عــن البحـث  المـنهج  هــذا ظـل  فـي  والناقــد البالغـي  وظيفـة 

 لمنـــاهج يخـــضع الجاهليـــة فـــي العـــرب آثـــار مـــن أثـــر القـــرآن وكـــأن القرآنـــي، الـــنظم خـــالل

 القـرآن  بـأن  االقتنـاع  مـن  الفـرار  ستطيعنـ  ال: ((مبـارك  زكـي  قـال  الكتابية، واآلثار الحفريات

 وبلـسان  عربيـة،  بيئـة  فـي  نـشأ  وألنـه  عربـي،  وبلغـه  تلقـاه  الـذي  الرسـول  ألن صرف؛ عربي أثر

 وإن أجنبيـة،  أخـرى  بـآداب  محـسوسًا  تـأثرًا  متـأثر  أنه على دليل أي أمامنا وليس. مبين عربي

 جـاورهم  بمـن  كثيـر  أو لقليـ  اتـصال  علـى  كـانوا  اإلسـالم  قبـل  العرب ألن ممكنًا؛ هذا كان

 فيـه،  بالجري أولعوا الذي الميدان ذلك الباحثون يترك أن الواجب من: ((وقال ،)١())األمم من

 مـا : يحـدثونا  وأن نفـسه،  النبـوة  عـصر  النضال ميدان يجعلوا وأن العباسية، الدولة عصر وهو

 تلـك  ثـرهم ن فأعطـت  الخـارج  مـن  العـرب  إلـى  وصـلت  التـي  واالجتماعيـة  األدبيـة  الصالت هي

 أكـان : بالبحـث  نعـرف  هنالـك  القـرآن؟  فـي  مُـجـسّمين  تراهمـا  اللـذين  الزخـرف  وذلك القوة

 للقـــصة دراســـته بعـــد اهللا خلـــف محمـــد ويـــستنتج. )٢())تقليديـــة أم عبقريـــة صـــورة القـــرآن

 كمــا القـرآن  يأخـذ ... العربيـة  العقليـة  هـي  الغالــب فـي  القرآنـي  القـصص  مـصادر  ((أن القرآنيـة 

 نراهـا  التـي  هـي  أقاصـيص  العناصـر  هـذه  مـن  ويبنـي  العربيـة،  البيئة من قصصيةال عناصره ترى

 .)٤(حقيقة أو حقًّا تكون أن األقاصيص هذه من يلزم ال هذا وعلى ،)٣())الكريم القرآن في

 ربانيتـه،  فـي  التـشكيك  إلـى  تـؤول  التـاريخي  المـنهج  ضـوء  في القرآني النظم دراسة إن

 مقاصــده وأن ومكانــه، بزمانــه محكــوم اجتمــاعي قــافيث منــتج وأنــه ببــشريته، القــول وإلــى

 الــنص مــن القداســة نــزع إلــى ببعــضهم آلــت كمــا. فــيهم نــزل الــذين القــوم علــى مقــصورة

ــا لــيس عنــدهم ألنــه القرآنــي؛  الــذي التــاريخ فــي القداســة إليــه أضــيفت وإنمــا ذاتــه، فــي مقدسً

                                     
 .١/٥٣: السابق المرجع) ١(
 .١/٥٢: السابق المرجع) ٢(
 .٢٥٧: القرآن في القصصي الفن) ٣(
 .٢٧٦: السابق المرجع) ٤(
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 نـصابه  إلـى  وتعيـده  رةاألسـطو  مـن  الـنص  تحـرر " التاريخيـة  "أن بعـضهم  يرى ولذا فيه، حضر

 .)١(معه الحداثي التعامل مفتاح وتشكل الواقع من

ــدكتور ويقــرر ــدالرحمن طــه ال ــسَّتراتـجيات (الخطــط مــن أن عب  عليهــا تنبنــي التــي) ال

ــأريخ، خطــة: الكــريم للقــرآن الحداثيــة القــراءات ــات وصــل خــالل مــن ،"األرخنــة "أو الت  اآلي

 أن باعتبـار  الحُكميـة،  عـائق  رفع وتستهدف ة،المختلف وبسياقاتها وزمنها بيئتها بظروف

 نـص  عـن  عبـارة  القـرآن  جعـل  ((إلـى  الخطـة  هـذه  وتـؤدي  وأزليـة،  ثابتـة  بأحكام جاء القرآن

 .)٢())آخر تاريخي نص أي مثل مثله تاريخي

 زمـان  لكـل  وصـالح  التـاريخ،  على يتعالى كافة، للناس رباني خطاب القرآني الخطاب إن

 الجاهليـة  ثقافـة  يغيـر  فهـو  ولـذا  بعـدهم،  ومـن  الجاهليـة  ألهل مًاوتقوي هداية وجاء ومكان،

 .ثقافته ويعكس الواقع يصور نص مجرد ال للوحي المناقضة

 

@     @      @ 

                                     
 .٣٤و ٢٧: الديني النص تاريخية إشكالية: ينظر) ١(
 .٨٧-٧٧: القرآني النص قراءة: وينظر. ١٨٨-١٨٤: الحداثة روح) ٢(
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 الخاتمة
 ربانيـة : هما القرآني للنظم البالغية الدراسة عليهما تنبني مهمين أصلين البحث تناول

 .وخصوصيته القرآني، النظم

 الــنظم لربانيــة التأصــيل التمهيــد تنــاول مباحــث، وخمــسة يــدتمه فــي البحــث وجــاء

 الـــنظم علـــى البالغيـــة المـــصطلحات إطـــالق األول المبحـــث وتنـــاول وخـــصوصيته، القرآنيـــة

 المبحـث  وفي القرآني، النظم على البالغية األساليب دراسة الثاني المبحث وتناول القرآني،

 وفــي النقــد، عــن القرآنــي الــنظم نزيــهت الرابــع وفــي القرآنــي، القــصص دراســة تنــاول الثالــث

 .القرآني النظم على الحديثة المناهج تطبيق الخامس

 :يأتي ما البحث إليها توصل التي النتائج ومن

 القـرآن  فـي  القـول  تعظـيم  وخـصوصيته  الكـريم  القـرآن  ربانيـة  تقريـر  على ينبني -١

 .علم بغير تأويله وخطورة هيبته واستشعار ونظمه،

ــا  الــرب كــالم الكــريم القــرآن أن بالربانيــة يقــصد -٢ ــى لفظً  األصــل وهــذا. ومعنً

 لكـالم  يتـصدى  وهـو  الخطـل  مـن  ويعـصمه  الزلـل  مـن  يقيـه  فإنه البالغي استيقنه إذا العظيم

 وعلـى  نـص  كـل  علـى  وتعاليـه  وعظمتـه  القـرآن  بقدسـية  اإليمـان  ألن والتأويل؛ بالتحليل اهللا

 . الرب هو به المتكلم بأن اإليمان من مستمدٌ ومكان زمان كل

 مـشابهته  وعـدم  النـصوص،  سـائر  عـن  تفـرده  القرآنـي  الـنظم  بخصوصية يقصد -٣

 هـو   اهللا كـون  مـن  نابعـة  القرآني النظم وخصوصية. نظمها وخصائص أجناسها في لها

 بـل  خـصوصيته،  يلغـي  ال البالغيـة  أسـاليبهم  علـى  واحتواؤه العرب بلغة ونزوله. به المتكلم

 المعجـز  المتفـرد  أسـلوبه  لـه  نفـسه  الوقـت  فـي  ولكنـه  مبين، عربي بلسان هو إذ عليها؛ يدل

 .العرب ولغير للعرب

 بالغـة  مـن  ترتحل التي البالغية المصطلحات فإن القرآني النظم ربانية ضوء في -٤

 المـستمدة  الكـريم  القـرآن  لقدسـية  خاضـعة  تكون الرباني النظم بالغة إلى البشري النص
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 بــه اســتبدلوا القرآنــي بــالنظم يليــق ال مــصطلحًا ارأو إذا البالغيــين بعــض وكــان. ربانيتــه مــن

 .النفوس في وهيبته قداسته  الرب لكالم يحفظ مما غيره

 ال مــصطلحاتٌ عليهــا المعاصــرة المنــاهج طبقــت حينمــا القرآنيــة البالغــةَ غــزت -٥

 فـإن  للمـنهج  المعرفيـة  الرؤيـة  تحمل المصطلحات كانت وإذا ، اهللا كالم مقام تناسب

 .كبيرة خطورة يحمل الكريم رآنالق على إسقاطها

 أو الكتـاب  فـي  تـرد  لـم  التـي  البالغيـة  األسـاليب  بأفعال  اهللا عن اإلخبار يصح -٦

 فيــه اللفــظ كــان وإذا. كبيــرا علــوًّا اهللا تعــالى بــه، يليــق ال بمــا  عنــه يخبــر ال لكــن الــسنة،

 ذم ال واللفـظ  حقًّـا  كـان  فإن منه، المتكلم مراد في فينظر فيه الناس يختلف مما أو إجمال

 ورد قـد  اللفـظ  كان وإذا. يصح لم مذمومًا اللفظ أو باطالً المراد كان وإن به، اإلخبار صح فيه

 ، رسـوله  لـسان  على أو كتابه في لنفسه اهللا ارتضاه مما ورد ما لزوم فاألولى عنه يغني ما

 والـتكلم  الكـالم  مـن  بـدالً  والمرسـل  والرسـالة  والبـاثّ  بالبثّ مثالً اإلخبار وجه على يعبر فال

 .والقائل القول أو والمتكلم

 يكـــون ألن قـــابالً أســـاليب مـــن العربيـــة البالغـــة فـــي مـــا كـــل يكـــون أن يلـــزم ال -٧

ــنظم فــي موجــودًا ــي، ال ــنظم ربانيــة علــى والتأســيس القرآن  يجعــل وخــصوصيته القرآنــي ال

 الغيينالب وبعض. لخصوصيته ومراعية الكريم، القرآن لقدسية خاضعة البالغية األساليب

 .عنها الكريم القرآن تنزيه على األساليب لبعض تناولهم في ينصون

 ال أسـاليب  منهـا  أصـناف،  علـى  القرآنـي  الـنظم  لتنزيـه  بالنسبة البالغية األساليب -٨

 عنهـا،  ينـزه  وال الكـريم،  بـالقرآن  تليـق  أسـاليب  ومنهـا  عنها، الكريم القرآن تنزيه في شك

 الخلــق، خطــاب فــي توجــد لكنهــا القــرآن فــي لــقللخ اهللا خطــاب عــن تنــزه أســاليب ومنهــا

 البالغيـين  بعـض  يعـدها  أسـاليب  ومنها الخطاب، من النوعين هذين ينظم الكريم والقرآن

 مــن فيهــا لمــا عنهــا؛ القــرآن ينــزه أن ينبغــي ولكـن  القــرآن، مــن أمثلــة ولهــا البــديع، فنــون مـن 

 وال الحــال، مقتــضى ةمراعــا وال والجمــال التــأثير مــن حــظ فيــه لــيس الــذي المقيــت التكلــف

 . اهللا كالم عن فضًال البلغاء، كالم في مقصودة تكون
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 لغـوي  نقـد  أي عن تنزيهه: وخصوصيته القرآني النظم بربانية اإليمان على ينبني -٩

 ودراســة. قائلــه عـن  منقطــع أدبـيّ  أو لغــويّ نـصّ  مجــرد ال ربـاني،  نظــم ألنـه  أدبــي؛ أو بالغـي  أو

 للنقد يخضع أن إلى تؤول األخرى النصوص تدرس كما محضة أدبية دراسة العظيم القرآن

 .تخضع كما والبالغي األدبي

 مــسرحًا العظــيم القــرآن تجعــل األدبــي والــنص القرآنــي الــنظم بــين التــسوية -١٠

 تعظــيم أو تحــرج وبــال ضــابط بــال النقديــة وأدواتــه مناهجــه فيــه يعمــل الوافــد، الغربــي للنقــد

 . العظيم اهللا لكالم

 الغربيــة والنقديــة والبالغيــة اللغويــة المنــاهج تطبيــق نمــ كبيــرة خــشية ثمــة -١١

 حمـوالت  مـن  فيهـا  بمـا  المنـاهج  تلـك  طبيعـة  مـن  منطلقة خشية وهي القرآني، النظم على

ــه الكــريم القــرآن لطبيعــة مخالفــة وفكريــة فلــسفية  ال يجعلهــا ممــا وخــصوصيته؛ وربانيت

 .بالغته لدراسة منطلقًا تكون أن تصلح

 البالغـي  المـنهج  مـع  اتفاقهـا  مـن  يمنـع  ال المنـاهج  لتلك مالكري القرآن مباينة -١٢

 اإلجـراءات  تلـك  مـن  واإلفـادة  بعـض،  فـي  لـه  مخالفتهـا  وعدم اإلجراءات بعض في لتحليله

 ويُـرفض  منه يُـخشى الذي وإن. العربية البالغة لها تتسع مما القرآني النظم مع تتسق التي

 الــنظم علــى يكــر الــذي المنهجــي اإلســقاط هــو القــديم مــن أم الحــديث مــن أكــان ســواء

 .باإلبطال خصوصيته وعلى باإللغاء قدسيته وعلى بالنقد القرآني

 :البحث بها يخرج التي التوصيات أهم ومن

 وإجـــراءات أســـس علـــى قائمـــة الكـــريم للقـــرآن البالغيـــة الدراســـة تكـــون أن - ١

 .وخصوصيته القرآن ربانية: أهمها ومن القرآني، النظم طبيعة تراعي منهجية

 مجــاالت تتنــاول األصــول، هــذه علــى مبنيــة بالغيــة منــاهج تأســيس علــى لعمــلا - ٢

 الموضـوع  الـسورة،  نظـم : المجـاالت  هـذه  ومـن  الكـريم،  القـرآن  بالغـة  في المتنوعة البحث

 الحجــاج، القرآنيــة، القــصة القرآنــي، األســلوب القرآنيــة، الــصورة القرآنيــة، المفــردة القرآنــي،

 .رهاوغي القراءات، اللفظي، المتشابه



 

 
٨٢ 

 وخصوصيته ربانيته ضوء في القرآني للنظم البالغية الدراسة
  العليوي اهللا عبد بن يوسف. د
 

 اللغويـة  المنـاهج  خـالل  مـن  الكـريم  القـرآن  بالغة تناولت التي الدراسات تقويم - ٣

 ويُبـين  وتُنقـد  فتُدرس وغيرها، وتداولية وتفكيكية بنيوية دراسات فثمة الحديثة، والنقدية

 .منه اإلفادة يمكن ما

ــة القديمــة المــصطلحات مراجعــة - ٤ ــي والحديث ــى أطلقــت الت  الــنظم أســاليب عل

 الـنظم  ربانيـة  مـن  ينطلق القرآنية، البالغة لمصطلحات معجم تأسيس في ظروالن القرآني،

 .تفريط وال إفراط غير من وخصوصيته، القرآني

 مــدى فــي للنظــر الكــريم؛ القــرآن إلــى أضــيفت التــي البالغيــة األســاليب اســتقراء - ٥

 .منها به يليق ال عما القرآن وتنزيه لقدسيته، ومراعاتها له مالءمتها

ــا يجعلــه وأن البحــث، هــذا فــي يبــارك أن ظــيمالع اهللا أســأل ــا علمً  صــالحًا، وعمــالً نافعً

 .العالمين رب هللا والحمد

@     @      @ 



 

 
 عربيةلعلوم المجلة ا  ٨٣

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثالثون شوال  

 المراجع ثبت
 دكتـوراه  رسـالة  عبابنـة،  سـامي  الحديث، العربي الشعري النص قراءة في العرب النقاد اتجاهات -١

 .هـ١٤٢٣ األردن، اليرموك، بجامعة العربية اللغة قسم في

 المكتبـة  إبـراهيم،  الفـضل  أبـو  محمـد : تحقيـق  الـسيوطي،  الـدين  جـالل  القـرآن،  علـوم  فـي  تقاناإل -٢

 .هـ١٤٠٨ بيروت، العصرية،

 األولـى،  الطبعـة  الثقافيـة،  الكتـب  مؤسـسة  تمـيم،  أسـعد : تحقيـق  الجـويني،  المعـالي  أبـو  اإلرشـاد،  -٣

 .هـ١٤٠٥

 عمّـــان، النفـــائس، دار قر،األشـــ عمـــر. د والجماعـــة، الـــسنة أهـــل معتقـــد فـــي وصـــفاته اهللا أســـماء -٤

 .هـ١٤١٤ الثانية، الطبعة

 دار العمــري، مــرزوق. د المعاصــر، العربــي الحــداثي الخطــاب فــي الــديني الــنص تاريخيــة إشــكالية -٥

 .هـ١٤٣٣ األولى، الطبعة الرباط، اإليمان،

 .هـ١٤٠١ الثانية، الطبعة بيروت، العلمية، الكتب دار البغدادي، منصور أبو الدين، أصول -٦

 .مصر المعارف، دار صقر، أحمد السيد: تحقيق الباقالني، بكر أبو القرآن، ازإعج -٧

 .هـ ١٤٠٩ األولى، الطبعة بيروت، الهالل، ومكتبة دار الماوردي، الحسن أبو النبوة، أعالم -٨

 الحياة، مكتبة الزين، وأحمد أمين أحمد: وضبط تصحيح التوحيدي، حيان أبو والمؤانسة، اإلمتاع -٩

 .ت.د

 عبــدالموجود عــادل: تحقيــق للزمخــشري، الكــشاف بهــامش الطيبــي، الكــشاف، مــن االنتــصاف -١٠

 .هـ١٤١٨ األولى، الطبعة الرياض، العبيكان، مكتبة وآخرين،

: سـجل  ضـمن  بحث الحاج، عبدالرحمن للقرآن، المعاصرة القراءة ظاهرة في الحداثة إيديولوجيا -١١

 .هـ١٤٢٥ األولى، الطبعة مشق،د الفكر، دار واألسئلة، األزمنة: اإلسالمي التجديد خطاب

 .هـ١٤١٨ األولى، الطبعة القاهرة، هجر، دار التركي، اهللا عبد. د: تحقيق كثير، ابن والنهاية، البداية -١٢

 بجدة، اإلسالمي الفقه مجمع مطبوعات العمران، علي: تحقيق الجوزية، قيم البن الفوائد، بدائع -١٣

 .الرياض الفوائد، عالم دار نشر

 .مصر والنشر، للطباعة مصر نهضة شرف، محمد حفني.د: تحقيق اإلصبع، أبي ناب القرآن، بديع -١٤

 الطبعـة  بالـشارقة،  واإلعـالم  الثقافـة  دائرة منشورات عالن، محمود إبراهيم. د القرآن، في البديع -١٥

 .م٢٠٠٢ األولى،
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 وخصوصيته ربانيته ضوء في القرآني للنظم البالغية الدراسة
  العليوي اهللا عبد بن يوسف. د
 

 الجمهوريـة  عبدالمجيـد،  حامـد .ود بـدوي  أحمد.د: تحقيق منقذ، بن ألسامة الشعر، نقد في البديع -١٦

 .القومي واإلرشاد الثقافة وزارة المتحدة، العربية

 التــراث، دار مكتبــة إبــراهيم، الفــضل أبــو محمــد: تحقيــق للزركــشي، القــرآن، علــوم فــي البرهــان -١٧

 .هـ١٤٠٤ الثالثة، الطبعة

 األردن، الحــديث، الكتــب عــالم عمــران، قــدور. د القرآنــي، الخطــاب فــي والحجــاجي التــداولي البعــد -١٨

 .م٢٠١٢ األولى، الطبعة

 . هـ١٤٢٠القاهرة اآلداب، مكتبة الصعيدي، عبدالمتعال اإليضاح، بغية -١٩

 المحمديـة  بالرابطـة  القرآنية الدراسات مركز علمية، ندوة بحوث مجموعة القرآني، النص بالغة -٢٠

 .هـ١٤٣٥ األولى، الطبعة الرباط، للعلماء،

 القـومي،  اإلنمـاء  مركـز  صـالح،  هاشـم : ترجمـة  أركـون،  لمحمـد  اإلسـالمي،  العربـي  الفكر تاريخية -٢١

 .م١٩٩٦ الثانية، الطبعة بيروت،

 الطبعــة بيــروت، جــزم، ابــن دار النجــار، محمــد: تحقيــق للنــووي، القــرآن، حملــة آداب فــي التبيــان -٢٢

 .هـ١٤١٧ الرابعة،

 التــراث إحيــاء لجنــة شــرف، محمــد حفنــي.د: تحقيــق المــصري، اإلصــبع أبــي ابــن التحبيــر، تحريــر -٢٣

 .ت.د المتحدة، ربيةالع الجمهورية اإلسالمي،

 .هـ١٤٢٠ األولى، الطبعة الرياض، المعارف، مكتبة العجالن، محمد: تحقيق تيمية، ابن التسعينية، -٢٤

. د الكــريم، للقــرآن المعاصــرة المنحرفــة القــراءات دفــع فــي وأثــره التفــسير فــي القــول تعظــيم -٢٥

 .هـ١٤٣٤ اآلخر بيعر ،)٢ (العدد الرياض، القرآنية، للدراسات تبيان مجلة الحميضي، إبراهيم

 .هـ١٤٢٣ الصحفية، اليمامة مؤسسة ،١٠٤ عدد الرياض، كتاب األحمد، لنهلة النصي، التفاعل -٢٦

 .م١٩٨٤ تونس، للنشر، التونسية الدار عاشور، بن للطاهر والتنوير، التحرير تفسير -٢٧

 الفــاروق الكنــز، ومحمــد عكاشــة بــن حــسين: تحقيــق زَمَنــين، أبــي البــن العزيــز، القــرآن تفــسير -٢٨

 .هـ١٤٢٣ األولى، الطبعة القاهرة، الحديثة،

 الطبعـة  بيـروت،  الجديـد،  الكتـاب  دار عـودة،  نـاظم  والعربـي،  اإلسـالمي  الفكـر  في النظرية تكوين -٢٩

 .م٢٠٠٩ األولى،

 .م٢٠١٤ األولى، الطبعة األردن، الحديث، الكتب عالم السالمي، هادية. د القرآن، في التناص -٣٠



 

 
 عربيةلعلوم المجلة ا  ٨٥

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثالثون شوال  

 حـسني،  المختـار  للـدكتور  المعاصر، اإلسالمي الشعر في يفالتوظ وخصوصية المفهوم: التناص -٣١

 .م٢٠١٣ الجزائر، التنوير، دار

 األولــى، الطبعــة بالريــاض، األدبــي النــادي بيــومي، مــصطفى للــدكتور والممارســة، النظريــة: التنــاص -٣٢

 .هـ١٤٣١

 اللويحــق، الــرحمن عبــد: تحقيــق الــسعدي، المنــان، كــالم تفــسير فــي الــرحمن الكــريم تيــسير -٣٣

 .هـ١٤٢١ األولى، الطبعة الرسالة، ةمؤسس

 الطبعـة  القـاهرة،  هجـر،  دار وآخـرين،  التركـي  اهللا عبـد : تحقيـق  القرآن، آي تأويل عن البيان جامع -٣٤

 .هـ١٤٢٢ األولى،

 المعــــارف، منــــشأة ســــالم، زغلــــول محمــــد: تحقيــــق األثيــــر، ابــــن الــــدين لــــنجم الكنــــز، جــــوهر -٣٥

 .اإلسكندرية

 الكتــاب دار الجنــدي، أنــور الحــديث، األدبــي النقــد يــاتنظر مواجهــة فــي العربــي األدب خــصائص -٣٦

 .م١٩٨٥ الثانية، الطبعة بيروت، اللبناني،

ــاء، المحمديـــــة الرابطـــــة بـــــودراع، عبـــــدالرحمن. د التأويـــــل، ومنـــــاهج القرآنـــــي الخطـــــاب -٣٧  للعلمـــ

 .هـ١٤٣٥ األولى، الرباط،الطبعة

 .بيروت اإلسالمية، البشائر دار المطيري، عبدالمحسن. د الكريم، القرآن في الطاعنين دعاوى -٣٨

 .م٢٠٠٦ األولى، الطبعة البيضاء، الدار العربي، الثقافي المركز عبدالرحمن، لطه الحداثة، روح -٣٩

 الطبعــة القــاهرة، الخــانجي، مكتبــة فــودة، علــي: تحقيــق الخفــاجي، ســنان البــن الفــصاحة، ســر -٤٠

 .هـ١٤١٤ الثانية،

 الريـاض،  المعـارف،  مكتبـة  األلبـاني،  دينالـ  ناصـر  محمـد  والموضـوعة،  الـضعيفة  األحاديـث  سلسلة -٤١

 .هـ١٤٢٠ الثانية، الطبعة

 الطبعــة مــصر، الحلبــي، البــابي مــصطفى ومطبعــة مكتبــة شــاكر، أحمــد: تحقيــق الترمــذي، ســنن -٤٢

 .هـ١٣٩٨ الثانية،

ــبالء، أعــالم ســير -٤٣ ــذهبي، الن ــاؤوط شــعيب: تحقيــق ال ــروت، الرســالة، مؤســسة وآخــرين، األرن  بي

 .هـ١٤١٣ التاسعة، الطبعة

 القـاهرة،  وهبـة،  مكتبـة  عثمـان،  الكريم عبد: تحقيق الجبار، عبد القاضي الخمسة، األصول شرح -٤٤

 .هـ١٣٨٤ األولى، الطبعة
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 بيــروت، العلميــة، الكتــب دار البــاجوري، التوحيــد، جــوهرة شــرح المريــد تحفــة: الجــوهرة شــرح -٤٥

 .هـ١٤٠٣ األولى، الطبعة

 الـسلطانية  النـسخة  عـن  مـصورة  النجـاة،  وقطـ  دار الناصـر،  زهيـر  محمد: تحقيق البخاري، صحيح -٤٦

 .هـ١٤٢٢ األولى، الطبعة الباقي، عبد فؤاد محمد ترقيم بإضافة

ــة البــاقي، عبــد فــؤاد محمــد: تحقيــق مــسلم، صــحيح -٤٧ ــا، اإلســالمية، المكتب  األولــى، الطبعــة تركي

 .هـ١٣٧٤

 ســعادو النــشار علــي.د: تحقيــق الــسيوطي، والكــالم، المنطــق فنــي عــن والكــالم المنطــق صــون -٤٨

 .هـ١٣٨٩ الثانية، الطبعة باألزهر، اإلسالمية البحوث مجمع عبدالرازق،

: تحقيـق  الـصالح،  البـن  والسقط، اإلسقاط من وحمايته والغلط اإلخالل من مسلم صحيح صيانة -٤٩

 .هـ١٤٠٨ الثانية، الطبعة بيروت، اإلسالمي، الغرب دار عبدالقادر، عبداهللا موفق

 الطبعـة  بيـروت،  العلميـة،  الكتـب  دار عطـا،  أحمـد  عبـدالقادر : قتحقيـ  الجـوزي،  البـن  الخاطر، صيد -٥٠

 .هـ١٤١٢ األولى،

 .هـ١٤١٦ العاشرة، الطبعة الرياض، طيبة، دار المقدم، أحمد محمد الحجاب، عودة -٥١

 عبــدالرحمن.ود نــصر إبــراهيم محمــد.د: تحقيــق حــزم، البــن والنحــل، واألهــواء الملــل فــي الفــصل -٥٢

 .هـ١٤١٦ الثانية، ةالطبع بيروت، الجيل، دار عميرة،

 القــومي، اإلنمــاء مركــز صــالح، هاشــم: ترجمــة أركــون، لمحمــد علميــة، قــراءة اإلســالمي الفكــر -٥٣

 .م١٩٩٦ الثانية، الطبعة بيروت،

 الوطنية المؤسسة صالح، هاشم: وتعليق ترجمة أركون، لمحمد واجتهاد، نقد اإلسالمي الفكر -٥٤

 .م١٩٨٩ الجزائر، للكتاب،

 الـساقي،  دار صـالح،  هاشـم : وتعليـق  ترجمـة  أركـون،  لمحمـد  التأصـيل،  ةواسـتحال  األصولي الفكر -٥٥

 .م١٩٩٩ األولى، الطبعة بيروت،

 بيـروت،  العربـي،  االنتـشار  مؤسـسة  اهللا، خلـف  أحمـد  لمحمـد  الكـريم،  القـرآن  فـي  القصـصي  الفن -٥٦

 .م١٩٩٩ الرابعة، الطبعة

 .هـ١٣٤٤ األولى، الطبعة القاهرة، المصرية، الكتب دار حسين، طه الجاهلي، الشعر في -٥٧

 مركـز  الكالّم، يوسف للدكتور المقدس، الكتاب نقد ومناهج الكريم للقرآن الحداثية القراءات -٥٨

 .هـ١٤٣٤ األولى، الطبعة البيان، بمجلة والدراسات البحوث



 

 
 عربيةلعلوم المجلة ا  ٨٧

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثالثون شوال  

 والدراســـات، للبحـــوث نمـــاء مركـــز الـــشلفي، لعبـــدالولي اإلســـالمي، والفقـــه المعاصـــرة القـــراءات -٥٩

 . م٢٠١٣ ،األولى الطبعة بيروت،

 مـراكش،  الوطنيـة،  المطبعـة  بوتبيـا،  الحـسن . د التـاريخي،  المنهج ضوء في للقرآن األدبية القراءة -٦٠

 .م٢٠١٠ األولى، الطبعة

 الطبعـة  األردن، الحـديث،  الكتب عالم النكر، لسعيد والمنهج، اإليديولوجيا: القرآني النص قراءة -٦١

 .م٢٠١٤ األولى،

 هاشـم : وتعليق ترجمة أركون، لمحمد الديني، الخطاب ليلتح إلى الموروث التفسير من القرآن -٦٢

 .م٢٠٠٥ الثانية، الطبعة بيروت، الطليعة، دار صالح،

 .هـ١٤١٨ األولى، الطبعة الرياض، إشبيليا، كنوز دار الصامل، محمد. د البالغي، المصطلح قضايا -٦٣

 .هـ١٤١١ اأولى، طبعةال بيروت، الجيل، دار هارون، عبدالسالم: تحقيق الجاحظ، العثمانية، كتاب -٦٤

 .م٢٠٠٦ األولى، الطبعة بيروت، الطليعة، دار الصالح، نضال الديني، الفكر في المأزق -٦٥

 للدراســات التأصــيل مجلــة فــي علمــي بحــث الحنينــي، ناصــر للــدكتور القــرآن، بخلــق القــول مــآالت -٦٦

 .هـ١٤٣١ األول، العدد ،)جدة (السعودية المعاصرة، الفكرية

 الريـاض،  الرفـاعي،  دار طبانـة،  وبـدوي  الحـوفي  أحمـد : تحقيـق  األثير، ابن دينال ضياء السائر، المثل -٦٧

 .هـ١٤٠٣ الثانية، الطبعة

 فهــد الملــك مجمــع قاســم، بــن الــرحمن عبــد: جمــع تيميــة، ابــن اإلســالم شــيخ فتــاوى مجمــوع -٦٨

 .هـ١٤١٦ المنورة، المدينة الشريف، للمصحف

ــوجيز المحــرر -٦٩ ــز، الكتــاب تفــسير فــي ال ــد الــسالم عبــد: تحقيــق ألندلــسي،ا عطيــة ابــن العزي  عب

 .هـ١٤٢٢ األولى، الطبعة بيروت، العلمية، الكتب دار محمد، الشافي

 الموصـلي،  بـن  محمـد : اختـصار  القـيم،  البـن  والمعطلـة  الجهميـة  علـى  المرسـلة  الصواعق مختصر -٧٠

 .هـ١٤١٤ الرياض، الحديث، دار إبراهيم، سيد: تحقيق

 .بيروت السرور، دار التلخيص، حشرو: ضمن التفتازاني، المعاني، مختصر -٧١

 .هـ١٤١٩ األولى، الطبعة بيروت، العربي، التراث إحياء دار الجوزية، قيم ابن السالكين، مدارج -٧٢

 .م١٩٩٨ الكويت، المعرفة، عالم حمودة، عبدالعزيز. د المحدبة، المرايا  -٧٣

 .بيروت المعرفة، دار الحاكم، عبداهللا أبو الصحيحين، على المستدرك -٧٤

 .هـ١٤٠٣ العراقي، العلمي المجمع مطبوعات مطلوب، أحمد. د البالغية، صطلحاتالم معجم -٧٥



 

 
٨٨ 

 وخصوصيته ربانيته ضوء في القرآني للنظم البالغية الدراسة
  العليوي اهللا عبد بن يوسف. د
 

 بحـث  الخطيـب،  محمـد  للـدكتور  الـشرعي،  الـنص  قـراءة  وإشـكالية  الخطـاب  فـي  العـرب  معهود -٧٦

ــل، مجلــة: ضــمن محكــم ــة الدراســات مركــز إصــدار الترتي ــة بالرابطــة القرآني  للعلمــاء، المحمدي

 .هـ١٤٣٥ ةالقعد ذو الثاني، العدد الرباط،

 المعـــارف، دار الخفـــاجي، علـــي محمـــد. د: تحقيـــق الزنجـــاني، األشـــعار، علـــوم فـــي النظـــار معيـــار -٧٧

 .ت.د القاهرة،

 الطبعة بيروت، العلمية، الكتب دار زرزور، نعيم: تحقيق السكاكي، الدين سراج العلوم، مفتاح -٧٨

 .هـ١٤٠٧ الثانية،

 .م١٩٩٠ للكتاب، لعامةا المصرية الهيئة أبوزيد، حامد نصر. د النص، مفهوم -٧٩

 الـــسنة الجديـــدة، الثقافـــة مجلـــة ،)للقـــرآن جديـــدة قـــراءة نحـــو (التـــاريخ الحقيقـــة الـــوحي: مقالـــة -٨٠

 .٢٧-٢٦ع: م١٩٨٣يناير السادسة،

 الطبعــة القــاهرة، الخــانجي، مكتبــة علــي، ســعيد زكريــا.د: تحقيــق النقيــب، ابــن تفــسير مقدمــة -٨١

 .هـ١٤١٥ األولى،

 .م٢٠٠٥ القاهرة، والنشر، للطباعة مصر نهضة بدوي، أحمد مدأح للدكتور القرآن، بالغة من -٨٢

 .م١٩٣٦ بمصر، المعارف دار حسين، طه والنثر، الشعر حديث من -٨٣

 األولـى،  الطبعـة  بيـروت،  مـدارك،  لمـؤلفين،  بحـوث  مجموعـة  القرآنـي،  الدرس في الحديثة المناهج -٨٤

 .م٢٠١١

 .هـ١٤٢٨ األولى، الطبعة شق،دم الفكر، دار قصاب، وليد. د الحديث، األدبي النقد مناهج -٨٥

 للكتـاب،  العامـة  المـصرية  الهيئة الخولي، أمين واألدب، والتفسير والبالغة النحو في تجديد مناهج -٨٦

 .م١٩٩٥

 الطبعــة الخبــر، عفــان، ابــن دار ســلمان، آل مــشهور: تحقيــق الــشاطبي، إســحاق أبــو الموافقــات، -٨٧

 .هـ١٤١٧ األولى،

 .ت.د بيروت، الجيل، دار مبارك، زكي الهجري، الرابع القرن في الفني النثر -٨٨

 الطبعــة البيــضاء، الــدار العربــي، الثقــافي المركــز أبوزيــد، نــصر للــدكتور الحقيقــة، الــسلطة الــنص -٨٩

 .م١٩٩٥ األولى،

 وزارة منــشورات الريــسوني، قطــب للــدكتور التــدبر، أفــق إلــى القــراءة تهافــت مــن القرآنــي الــنص -٩٠

 .هـ١٤٣١ األولى، الطبعة غربية،الم المملكة اإلسالمية، والشؤون األوقاف



 

 
 عربيةلعلوم المجلة ا  ٨٩

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثالثون شوال  

 .م١٩٩٣ األولى، الطبعة بيروت، اآلداب، دار أدونيس، الكتابة، وآفاق القرآني النص -٩١

 ": .التناصية آفاق "ضمن النص، نظرية -٩٢

 .م١٩٩٤ الثانية، الطبعة القاهرة، للنشر، سينا أبوزيد، حامد نصر. د الديني، الخطاب نقد -٩٣

 .م٢٠٠٨ الخامسة، الطبعة البيضاء، الدار العربي، فيالثقا المركز حرب، علي النص، نقد -٩٤

 للماليــين، العلــم دار أمــين، شــيخ بكـري : تحقيــق الــرازي، الفخــر اإلعجـاز،  درايــة فــي اإليجــاز نهايـة  -٩٥

 .م١٩٨٥ األولى، الطبعة بيروت،

 
@     @      @ 

 



-Sir Alfasahah, Ibn Sinan AlKhafaji, Ed. Ali Fodah, Maktabat Alkhanji, Cairo, 

2nd ed, 1414. AH. 

-Siyanat Sahih Muslim min Alekhlal wa Alghalat wa Himayatuh min Alesqat 

wa Alsaqt, Ibn Asslah, Ed. Mowaffaq Abdullah Abduqader, Dar Algharb 

Alislami, Beirut, 2nd ed., 1408. AH. 

-Siyar A'alam Alnubala', Althahabi, Ed. Shuaib Alarnaout et al., Moassat 

Alrisalah, Beirut, 9th ed., 1413. AH. 

 -Sunan Altirmithi, editeding byEd. Ahmad Shakir, Maktabat wa Matba’at 

Mustafa Albabi Alhalabi, Egypt, 2nd ed, 1398 .AH.  

-Ta'dhim Alqawl fi Altafsir wa Atharuh fi dafi’ Alqira'at Almunharifah 

Almua'sirali Alquran AlKarim, Ddr. Ibrahim Alhumaidhi, Tibyan Journal for 

Islamic Studies, Riyadh, Issue no.2, Rabee’ Alakhr 1434. AH. 

-Tafseer Altah irwa Altanwir, Taher bin Ashour, Aldar Altunisiyyah Li 

Alnashr, Tunisia, 1984.  

-Tafsir Alquran Alaziz, Ibn Abi Zamanian, Ed. Husain Okkashah & 

Mohammed Alkanz, Dar Alfarooq Alhadithah, Cairo, 1ed1st ed., 1423. AH. 

-Tahrir Altahbir, Ibn Abi Ale baa Almesri, Ed. Hafni Sharaf, Committee of 

Ihyaa Alturath Alarabi. Uunited Arabic Republic, (n.d). 

-Takween al Alnadhariya fi Alfikr Alislami wa Alarabi, Nadhm Awadah, Dar 

Alkitab Aljadeed, Beirut, 1st ed, 2009. 

-Tarikhyat Alfikr Alarbi Alislami, Mohammad Arkun, Trans.Hashim Saleh, 

Alenma’ Alqawmi Center, Beirut, 2ed2nd ed., 1996. 

-Tayseer Alkareem Alrahman fi Tafsir Kalam Almanan, Assaadi, Ed. 

Abdulrahman Alluwaihiq, Muassat Alrisalah, 1sted, 1421.AH. 

@@@



 .

-Min Hadeeth Alshier wa Alnather, Taha Hussein, Dar Almaarif, Egypt, 1936. 

-Mua’gam Mua’jam Almustalhat Alblagiyaah, Ahmed Matloob, Iraqi Academy 

of Sciences, 1403. AH. 

-Mukhtasar Alma'ani, Altaftazani, in Shuruh Altalkhees, Dar Alsorour, Beirut. 

-Mukhtasar Alsawaiq Almorsalah  alaa Aljahmyah wa Almuaatalah li Ibn 

Alqayyim, Ikhtisar Mohammed ibn Almawsili, Ed. Sayd Ibrahim, Dar 

Alhadeeth, Riyadh, 1414. AH.  

-Muqademat Tafsir Ibn Alnaqib, Ed. Zakariyya Saed Ali, Maktabat Alkhanji, 

Cairo, 1st ed., 1415. AH. 

-Nadharyyat Alnas in "Afaq Altanasyah". 

Naqid Alkhitab Addinni, Dr. Naser Hamed Abu Zeid, Sinaa Li Alnashr, Cairo, 

2nded, 1994. 

-Naqid Alnas, Ali Harb, Arabiccultural Cultural centerCenter, Casablanca, 5th

ed, 2008. 

 -Nihayat Aleejaz fi Dirayat Ale'jaz, Alfakhr Alrazi, Ed. Bakri Sheiykh Ameen, 

Dar Alelm Li Almalayeen, Beirut, 1st ed,1985. 

-Osoul Eddin, Abu Mansour Albaghdadi, Dar Alkutub Alelmiyyah, Beirut, 2nd

ed., 1401 AH. 

-Qadiya Qadhaya Almustalah Albalaghi, Mohammed Al-Ssamil, Dar Kunuz 

Eshbilyah, Riyadh. 1st ed., 1418. AH.  

-Qiraa't Alnas Alqurani: Ideology and Curricula, Saeed Al-Nikr, Alamal 

Alkutub Alhadeeth, Jordan, 1st ed., 2014. 

-Rouh Alhadathah, Taha Abdul Rahman, Arabic Arab cultural center, 

Casablanca, 1sted, 2006.  

-Sahih Muslim, Ed. Mohammed Fouad Abdulbaqi, Almaktabah AlIslamiyyah, 

Turky, 1st ed., 1374. AH. 

-Said AlKhater, Ibn Al-Jawzi, Ed. Abdulqader Ahmad Ata, Dar Alkutub 

Alelmiyyah, Beirut, 1st ed., 1412 .AH. 

-Sown Sawn Almantiq wa AlKalama ’n an Fanni Almantiq wa AlKalam, 

Alsuyuti, Ed. Ali Alnasshar & Suad Abdulrazaq, Islamic 

Research AcademyMujamma’ Albuhouth fi Alazhar, 2nd ed., 1389. AH. 

-Sharh Aljawharah:Tuhfat Almureed Sharh Jawharat Altawhid, Albajuri, Dar 

Alkutub Alelmiyyah, Beirut, 1st ed., 1403. AH. 

-Sharh Alosul Alkhamsah, Alqadi Abduljabbar, Ed. Abdulkareem Othman, 

Maktabat wahbah, Cairo, 1st ed., 1384. AH. 

-Silsilah Alahadeeth Aldaifah wa Almaudhouah, Mohammed Nasser Eddin 

Alalbani, Maktabat Almaarif, Riyadh, 2nd ed, 1420. AH. 



-Ishkaliyat Tarikhiyat Alnas Aldini fi Alkhitab Alhadathi Alarabi Almu'asir, 

Marzouq Alomari, Dar Aleman, Rabat, 1st ed., 1433 AH.  

-Jami'e Albayan a’n Taweel ay Alquran, Altabari, Ed. Abdullah Alturki et al.,

Dar Hajar, Cairo, 1st ed, 1422. AH. 

-Jawhar Alkanz, Najm AldinI bn Alathir, Ed. Mohammed Zakhlool Sallam, 

Manshaat Munshaat Almaarif, AlexandriaAIescandariyyah. 

-Khasaes Aladab Alarabi fi Muwajahat Nadhariyat Alnaqd Aladabi Alhadith, 

Anwar Aljundi, Dar Alkitab Allubnani, Beirut, 2nd ed., 1985. 

-Kitab Alothmaniah, Aljahidh, Ed. Abdulsalam Haroon, Dar Aljeel, Beirut, 1st

ed., 1411. AH. 

-Ma’alaate Alqawl bi Khalq Alquran, Nasser Alhunaini, research of Ta’seel 

Journal for Contemporary intellectual studies, Jeddah, Issue no.1, 1431. AH. 

-Maayar Alnudhar fi Ulum Al'ashar, Alzanjani, Ed. Muhammed Ali Al-Khafaji, 

Dar Almaarif, Cairo, (n.d). 

-Madarij Assalikeen, Ibn Alqayyim Aljawziyyah, Dar Ihyaa Alturath Alarabi, 

Beirut, 1st ed., 1419. AH. 

-Mafhoom Alnas, Ddr. Nasr Hamed Abu Zeid, the General Egyptian 

Book OrganizationAlhaiah Almisriyyah Li Alkitab, 1990. 

-Ma'hood Alarab fi Alkhitab wa Eshkaliat Qiraa't Alnas Alsharie, Mohammed 

alkhateebAlkhateeb, refereed research in Altarteel Journal, Quranic studies 

center, Alrabatah Almuhammadiyah li Alulamaa, Rabat, Issue no. 2, Thu 

Alqadah, 1435. AH.  

-Majmooa’ Fatwa Shaykh al Islam IbnTaymiyyah, Ed. Abdul Rahman Bin 

Qasim, Mujamma’ King Fahad Complex for Printing the Holy Quran. 

Madinah, 1416. AH. 

-Manahij Alnaqid Aladabi Alhadit, Waleed Qassab, Dar Alfikr, Damascus, 1st

ed., 1428. AH.  

-Manahij Tajdeed fi Alnahu wa Albalaghah wa Altafsir wa Aladab, Ameen Al-

Khawli, the General Egyptian Book OrganizationAlhaiah Almisriyyah Li 

Alkitab, 1995. 

-Maqalah: Alwahyi Alhaqiqah Altarikh (Naho Qirat Jadidah li Alquran), new 

cultural magazineAlthaqafah Aljadeedah Journal, 66th year, 1983, Issue no. 

.26-27. 

-Mifatah Alolum, Siraj Addin Eddin Alsikaki, Ed. Naeem Zarzoor, Dar Alkutub 

Alelmiyyah, Beirut, 2nd ed., 1407. AH. 

 -Min Balaghat Alquran, Ddr. Ahmad Ahmad Badawi, Nahdhat Misr for 

Publishing and Distribution, Cairo, 2005. 



 .

-Alquran min Altafsir Almawrouth ela Tahleel Alkhitab AddiniEddini, 

Mohammed Arkoun, Trans. and Ed. Hashim Saleh, Dar Altaliah Beirut, 2nd

ed., 2005. 

Altanas fi Alquran, Hadiah Alsalmi, Alam alkutub Alkutub Alhadeeth, Jordan, 

1sted, 2014. 

-Altanas: Almafhom waKhususiyah Khususiyat Altawdhif fi Alshi'r Alislami 

Almua'sir,Mukhtar Hosni, Dar Altanweer, Algeria, 2013. 

-Altanas: Annadhariyah wa Almumarasah,Moustafa Bayoumi, Alnadi Aladabi 

inRiyadh, 1st ed, 1431. AH. 

-Altibyan fi Adab Hamalat Alquran, Annawawi, Ed. Mohammed Alnajjar, Dar 

IbnHazm, Beirut, 4th ed., 1417. AH. 

-Altis'iniyah, Ibn Taymiya, Ed. Mohammed Alajlan, Maktabat Alma’arif, 

Riyadh, 1ed1st ed., 1420. AH. 

-Asma' Allah wa Sifatoh fi Mu'taqad Ahl  Assunah wa -Aljamaah, Omar 

Alashqar, Dar Alnafaes, Amaan,2nd ed., 1414 AH.  

-Audat Alhijab, Mohamed Ahmed Almuqadim, Dar Taibah, Riyadh, 10th ed., 

1416. AH. 

-Bada'a Alfawaid, Ibn Qayyim Aljawziyyah, Ed. Ali Omran, published by 

Islamic Fiqh AcademyMujamma’ Alfiqh Aleslami, Jeddah, Dar Alam 

Alfawaed, Riyadh.  

-Badie Alquran, Ibn Abi Alesba', Ed. Hafni Muhammad Sharaf, Nahdhat Misr 

for Publishing and Distribution, Egypt. 

-Balaghat Alnas Alqurani, Buhuth A group of researches of a Seminar.Nadwah 

Elmmiyyah, Quranic Studies Center, Rabat, 1ed1st ed., 1435. AH. 

-Bughyat Aleidah, Abdulmataal Assaidi, Maktabat Aladab, Cairo, 1420. AH.  

-Daa’wa Altaeneen fi Alquran Alkarim, Ddr. Abdul Mohsen Almutairi, Dar 

Albashaer Alislamiyyah, Beirut. 

-Ediologiat Alhadathah fi Dhahirat Alqira'h Almua'sirah li Alquran, Abdul 

Rahmanal Al-Haj, in Khitab Altajdeed -----Aleslami: Alazminah wa Alaselah, 

Dar Alfikr, Damascus, 1ed1st ed., 1425. AH.  

-Eejaz Alquran, Abu Bakr Albaqilani, Ed. Sayyid Ahmad Saqr, Dar Alma’rif, 

Egypt.

-Etjahat Alnuqqad Alarab fi Qira'at Alnas Alshe'ri Alhadith, Sami Ababneh, 

Phd. Arabic Department, Yarmouk University, Jordan, 1423 AH.  

-Fi Alshi'er Aljahili, Taha Hussein, Dar Alkutub Almisriyyah, Cairo, 1st ed., 

1344. AH. 



-Alfikr AlIslamiqira'helmiyahAl-Islamy, Scientific Interpretation Reading, 

Mohammed Arkoun, Trans. Hashim Saleh, Alenma’ Alqawmi Center of 

National Development, Beirut, 2nd ed., 1996. 

-Alfikr Alosuli wa Estihalat Alta'seel, Mohammed Arkoun, Trans. and Ed. 

Hashim Saleh, Dar Alsaqi, Beirut, 1st ed., 1999. 

-Alkhitab Alqurani wa Manahij Altaaweel, Abdulrahman Bodraa, Arrabitah 

Almuhammadiyyah li Alulamaa, Rabat, 1st ed, 1435. AH. 

-Almanahij Alhadithah fi Aldars Alqurani, many authors, Madarik, Beirut, 

1sted, 2011. 

-Almaraya Almuhadabah, Ddr. Abdul Aziz Hammouda, Aalam Almarifah, 

Kuwait, 1998. 

-Almathel Almathal Alsaer, Zianuddin Dhyaa Eddin Ibn Al Atheer, Ed. Ahmad 

Alhufi & Badawi Tabanah, Dar Alrifaee, Riyadh, 2n ed., 1403. AH. 

-Alma'ziq fi Alfikr AddiniEddini, Nedhal Alsaleh, Dar Altaliah, Beirut, 1st ed., 

2006. 

 -Almowafaqat, Abu Isahaq Alshatiby, Ed. Mashhoor Al Salman, Dar ibn 

Affan, Khobar, 1st ed., 1417. AH. 

Almuharrir Alwajeez fi Tafsir Alkitab Alaziz, Ibn Atiyah Alandalusi, editiedng 

byEd. Abdulsalam Abdulshafi, Dar Alkutub Alelmiyyah, Beirut, 1st ed., 1422. 

AH. 

-Almustadrak ala Alsahihain, Abu Abdullah Alhakim, Dar Almarifah, Beirut. 

-Alnas Alqurani min Tahafut Alqiraah ela Ofuq Altadabbor, Ddr. Qutub 

Raissouni, Publications of Awqaf Mministry of EndownmentEndowments and 

Islamic Affairs, Morocco, 1st ed., 1431. AH.  

-Alnas Alqurani wa Afaq Alkitabah, Adonis, Dar Aladab, Beirut, 1st ed., 1993. 

-Alnas Alsultah Alhaqiqiah, Nasr Abu Zeid, Arabiccultural Cultural 

centerCenter, Casablanca, 1st ed., 1995. 

 -Alnather Alfanni fi Alqarn Alrabe’ Alhijri, Zaki Mubarak, Dar Aljeel, Beirut. 

Alqiraa't Alhidathiyah Li Alquran AlKarim wa Manahij Naqid Alkitab 

Almuqaddas, Ddr. Yousif Alkallam, Albayan MagazineJournal, Research 

center, 1st ed., 1434. AH. 

-Alqiraa't Almua'sira wa Alfiqh AlIslami, Abdulwali Al-Shalafi, Namaa Center 

for Research and Studies, Beirut, 1st ed., 2013. 

-Alqira'h Aladabieh Li li Alquran fi Dhau' Almanahj Altarikhi, ddr. Hassan 

Botbiaa, Almatba’ah Alwataniyyah, Marrakesh Marrakish, 1st ed., 2010. 



 .

List of References:

-Sahih Albukhari, Ed. Mohammed Zuhair Alnasser, Dar Tawq Alnajat, copied 

from Alnuskhah Alsultaniyyah, with numbering by Fouad Abdulbaqi, 1st ed., 

1422. AH. 

-A’alam Alnubowwah, Abu Alhasan al-Mawardi, Dar wa Maktabat Alhilal, 

Beirut, 1st ed., 1409 AH. 

-Aattafa’ul Alnasi, Nahla Alahmad, Riyadh book, Issue no.104, Muasasat 

Alyamamah Alsuhufiyah, 1423. AH. 

-Albadie fi Alquran, Ibrahim Mahmoud Allan, Department of Culture and 

Information, Sharjah Shariqah, 1st ed., 2002. 

-Albadie fi Naqd Alshe'r, Osama bin Munqith, Ed. Ahmad Badawi & Hamid 

Abdulmajeed, United Arabic Republic, Culture ministry. Ministry of Culture 

and National Guidance. 

-Albidayahwa Annihayah, IbnKathir, Ed. Abdullah Alturki, Dar Hajar, Cairo, 

1ed1st ed., 1418. AH. 

-Albu'daltadawli wa alhijaji Alhijaji fi Alkhitab Alqurani, Qaddoor Omran, 

Alamalkutub Alhadeeth, Jordan,1st ed., 2012. 

-Alburhan fi Ulum Alqur'an, Alzarkashi, Ed. by Mohammed Abu Alfadhl 

Ibrahim, Maktabat Alturath, 3rd ed., 1404. AH. 

-Alemta' wa Almu'ansah, Abu Hayyan Altawhidi, Ed. Ahmad Amin & Ahmad 

Alzin, Maktabat Alhayat. (n.d). 

-Alentisaf min Alkashaf, Altibi, on the margin of Alkashaf book, Ed. Adel 

Abdalmawjoud & otherset al., Maktabat Alobeikan, Riyadh, 1ed1st ed., 1418. 

AH. 

-Alershad, Abu Alma’ali Aljuwayni, Ed. As‘ad Tameem, Mu’ssat Alkutub 

Althaqafiyyah, 1st ed,1405 AH.  

-Aletqan fi Ulum Alquran, Jalaleddin alsuyuti, Ed.Mohammed Abu Alfadhl 

Ibrahim, Almaktabah Alasriyyah, Beirut, 1408 AH. 

-Alfan Alqasasi fi Alquran AlKarim, Mohammed Ahmed Khalaf Allah, 

Muassat Alentishar Alarabi, Beirut 4th ed., 1999. 

-Alfisal Alfasal fi Almilal wa Alahwa' wa Alnihal, Ibn Hazm, Ed. Mohammed 

Ibrahim Naser & Abdulrahman Ameerah, Dar Aaljeel, Beirut, 2nd ed., 1416. 

AH

-Alfikr AlIslamiAl-Islamy, Criticism and Interpretation, Mohammed Arkoun, 

Trans. and Ed. Hashim Saleh, Almuassah Alwataniyyah Li Alkitab, Algeria, 

1989. 



A Rhetorical Study of Quranic Rhythm 

In the Light of its Divineness and Uniqueness 
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Abstract: 

This research investigates the two important origins, on which the rhetorical 

study of Quranic rhythm is based, i.e. the divineness of Quranic rhythm and its 

uniqueness.The research is divided into: a preface and five sections. The preface 

investigates the rooting of the divineness of Quranic rhythm and its uniqueness, 

and the first section examines the way of naming rhetorical terms on Quranic 

rhythm. The second section investigates the rhetorical types according to the 

Quranic rhythm. The third section examines the Quranic stories, and the fourth 

section discusses the Quranic rhythm transcendence regarding criticism. Finally, 

the fifth section investigatesthe application of modern methods on Quranic 

rhythm.  

The study concludes: 

The uniqueness of Quranic rhythm stemsfrom the fact that Allah is the 

speaker, The fact that the Holy Quran is revealed in Arabic, whereit 

comprises Arab's rhetorical types and styles does noteliminate its 

uniqueness.Instead,it still has its unique and miraculous style that made 

Arabs and non-Arabs powerless.   

The divineness and uniqueness of the Quranic rhythm require keeping it 

above any linguistic, rhetorical and literary criticism, since it is divine 

rhythm, and not an isolated linguistic orliterary text from its author.   

Rhetorical terms, which travel from the rhetoric of human text to the 

rhetoric of divine rhythm, are subject to the sacredness of the Holy Quran, 

which comes from its divineness. 

Not all Arabic rhetoric stylesare found in the Quranic rhythm. In addition, 

any rhetorical style in Arabic that contradicts and violates the sacredness of 

the Holy Quran and its uniqueness is rejected in the Holy Quran. 
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 :ملخص البحث

. سعتْ هذه الدراسة إلى الكشف عـن الرؤيـة النقديّـة لمقدّمـة الطّـاهر بـن عاشـور لـديوان بـشّار بـن بـرد                       

بدراسـة القـضايا العامّـة التـي     ) حـول الـنصّ الـشعريّ    : (وجاء ذلك من خالل ثالثـة مباحـث، اخـتصّ األوّل منهـا            

أدارها الطّاهر حول النصّ الشعريّ، أيْ تلك القضايا التي تتّـصل بـدور الـنص ووظيفتـه وغايتـه وعالقتـه بـبعض                        

الــشعر "و" الــشعر والــشاعر"، و"الــشعر والتــاريخ: "نــت هــذه القــضايا هــيالمجــاالت اإلنــسانيّة والمعرفيّــة، وكا

مـن ألفـاظٍ ومعـانٍ وتـصويرٍ وموسـيقى          ) مكوّنات الـنصّ الـشعريّ    (وأمّا المبحث الثاني فكان دراسةً لـ     ". والدين

ي أنَّ شـعريّة، وتبــيّن أنَّ بحـث الطّــاهر لهـذه المكوّنــات فـي شــعر بـشّارٍ جــاء منطلقًـا مــن مقولـةٍ مركزيّــةٍ وهــ       

إلـى دراسـة عنايـة الطّـاهر     ) سـيرورة الـشعر   : (واتّجه المبحـث الثالـث    ". أوّل المتقدّمين وآخر المحدثين   "بشّارًا  

باألثر الذي تركه شعر بـشّار، وتجلّـى ذلـك مـن خـالل مظهـرين، يتعلّـق األوّل منهمـا بحـضور شـعر بـشّارٍ فـي                              

واسـتَلّت الخاتمـةُ مـن    . هادة أهل األدب ومتذوّقيـه    كتب األدب ومختاراته، واآلخر بما حازه شعر بشّارٍ من ش         

 .خالل ما رصدته الرؤية النقدية في المباحث السابقة أهمَّ سمات منهج الطّاهر النقديّ

 
  



 

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٠١

 ـهـ١٤٣٦الثالثون شوال  العدد السابع  و

 مقّدمة
الحمــد هللا ربِّ العــالمين، والــصالة والــسالم علــى رســول اهللا األمــين، وعلــى آلــه وصــحبه 

 :أما بعد. أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 لـديوان بـشّار     )١()م١٩٧٣/هــ ١٣٩٤-م١٨٧٩/هـ١٢٩٦(فتُمثِّل مقدّمة الطّاهر بن عاشور    

ــا فريــدًا فيمــا١٩٥٠بــن بــرد الــذي نــشره عــام    ينبغــي أنْ ينتهجــه تحقيــق الــدواوين  م نموذجً

الــشعريّة القديمــة، إذ تتجــاوز هــذه المقدمــة مــا تعــارف عليــه عَمَــلُ المحقِّقــين مــن تعريــفٍ   

بالشاعر وأغراضه الشعريّة، وما يُورَدُ من حديثٍ عن نسخ الديوان المخطوطة، إلى تقـديم              

ــدلّ       ــشاعر، ت ــةٍ بنظــراتٍ نافــذةٍ حــول الــشعر وال ــةٍ حافل ــةٍ نقديّ  علــى تمــرّسٍ واعٍ بمــادة   رؤي

 .                                                         التحقيق الشعريّة، وما يحفُّ بها من قضايا نقديّة، ومسائل فنّيّة

وقد جاءت مقدّمة الطّاهر بن عاشور في مائة وعشرين صفحةً لم يستغرق الحـديث      

اعتمد عليها سوى بضع صفحات، وظل      فيها عن مصادر التحقيق ونسخة المخطوط التي        

غالــبُ حــديث المقدّمــة موجّهًــا إلــى مــا أثــاره شــعر بــشّارٍ عنــد المحقِّــق مــن مواقــف نقديّــةٍ،  

 . وآراءٍ فنّيّة

                                     
ــاهر بــن عاشــور فــي ضــاحية   ) ١( ) م١٨٧٩/هـــ١٢٩٦(قــرب العاصــمة التونــسيّة عــام  ) الـــمَرْسى(وُلــد الــشيخ الطّ

 مـن أبـرز   عُـدَّ . ونشأ في رحاب العلم والجـاه، فهـو مـن أسـرةٍ علميّـةٍ عريقـةٍ، وتلقّـى علـى عـددٍ مـن العلمـاء                     
ــة واإلدارّيــة البــارزة،    . علمــاء العــالم العربــيّ واإلســالميّ فــي القــرن الماضــي    تــولّى عــددًا مــن المناصــب العلميّ

وشـــهد الجـــامع فـــي عهـــده عـــددًا مـــن . كالتـــدريس، والقـــضاء، واإلفتـــاء، وتولّيـــه مـــشيخة جـــامع الزيتونـــة
والحـديث النبـويّ، والفقـه وأصـوله، واللّغـة          برز الطّاهر في علومٍ عديدة كالتفـسير،        . اإلصالحات في التعليم  

توفّي رحمه  ". التحرير والتنوير : "واألدب، وله في كلِّ علمٍ من هذه العلوم مؤلّفاتٌ قيّمة، أشهرها تفسيره           
 ).م١٩٧٣/هـ١٣٩٤(عام ) الـمَرْسى(اهللا تعالى في ضاحية 

 :أُخذت هذه المعلومات من كتاب
، دمـشق، دار القلـم،   ١بـن عاشـور علّامـة الفقـه وأصـوله والتفـسير وعلومـه، ط          الطبّاع، إياد خالد، محمّد الطّاهر      

 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥



 

 
١٠٢

 الرؤية النقديّة في مقدِّمة الطّاهر بن عاشور  لديوان بشّار بن برد
 عبد اهللا بن عبد الرحمن بانقيب. د
 

ــة، والكــشف عــن قيمتهــا،        ــة لهــذه المقدّم وتــروم هــذه الدراســة تجليــة الرؤيــة النقديّ

قديم مَنْ عايشه محقِّقًا ومنقّبًا     وتنبع أهمية ذلك من أنّ أكثر الناس صلةً بشعر الشاعر ال          

ــرِف بــسُهْمَته فــي الــدرس البيــاني     عــن صــحّته، وتوثيقــه، ال ســيّما إذا كــان المحقِّــق ممّــن عُ

 .والنقدي كالطّاهر بن عاشور صاحب التصانيف البيانيّة والنقديّة المعروفة

رسـه  فتحقيقُ صحةِ النصِّ الشعري وتوثيقه هو فـي وجـهٍ مـن وجوهـه عمـلٌ نقـديّ يما                   

المحقِّقُ تجاه النصّ، ويكـون هـذا العمـل أكثـر جـالءً للقـارئ إذا بـسط المحقِّـقُ شـيئًا مـن                         

 .       رؤاه النقديّة حول النصِّ الذي يحقِّقه كما صنع ابن عاشور في هذه المقدّمة

وســتنهج الدراســة منهجًــا وصــفيًّا تحليليًّــا يكــشف عــن أبعــاد الرؤيــة النقديّــة لهــذه          

 .امتازت به من سمات، وما حقّقته من مقاربة لشعر بشّار بن بردالمقدّمة، وما 

ــة      ــث وخاتمـ ــة مباحـ ــةٍ وثالثـ ــي مقدّمـ ــة فـ ــاءت الدراسـ ــة   . وجـ ــة ألهميّـ ــت المقدّمـ عرضـ

 .الموضوع ومنهج الدراسة ومباحثها

ــوان   ، وســيدرس القــضايا التــي   )حــول الــنصّ الــشعريّ  : (وأمــا المبحــث األول فجــاء بعن

عاشور حول النصّ الشعريّ، أي تلـك القـضايا التـي تتعلّـق بـدوره               أثارتها مقدّمة الطاهر بن     

: ووظيفته وغايته وعالقته ببعض المجاالت المعرفيّة واإلنسانيّة، وكانت تلك القـضايا هـي            

 ".الشعر والدين"، و"الشعر والشاعر"، و"الشعر والتاريخ"

ــاني بدراســة    ــشعريّ  : (وســيختص المبحــث الث ــنصّ ال ومعــانٍ مــن ألفــاظٍ  ) مكوّنــات ال

 .وتصويرٍ وموسيقى شعريّة، ورؤية الطّاهر لهذه المكوّنات في شعر بشّار

أي ) سـيرورة الـشعر   (وسيتّجه المبحث الثالث إلى دراسة عنايـة الطّـاهر فـي مقدّمتـه بــ              

 .باألثر الذي أحدثه شعر بشّارٍ عند أهل األدب ومتذوّقيه

فــي المباحــث الــسابقة أهــمَّ  ثــم اســتلّت الخاتمــةُ مــن خــالل مــا رصــدته الرؤيــة النقديــة   

 .سمات منهج الطّاهر النقديّ

 .    واهللا الموفّق والمعين

@      @      @ 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٠٣

 ـهـ١٤٣٦الثالثون شوال  العدد السابع  و

 :حول النّص الشعرّي : المبحث األّول 
ــة التــي دارت حــول الــنصّ الــشعريّ فــي مقدِّمــة       ســيعرض هــذا المبحــث للقــضايا العامّ

 بــه تــصله بمــسائل تتعلّــق الطّــاهر بــن عاشــور، وهــي قــضايا تمــسّ الــنصّ مــن جوانــب حافّــة 

ــة واإلنــسانيّة،         ــه بــبعض المجــاالت المعرفيّ ــه، وتكــشف عــن عالقت ــه وغايت بــدوره ووظيفت

 .  وصورة هذه العالقة وطبيعتها

  الشعر والتاريخ- ١
علــى الــرغم مــن أنَّ العالقــة بــين الــشعر والتــاريخ ظلّــت مثــار جــدلٍ متجــدّدٍ، فــإنَّ كتــب  

كئ عليها في تعضيد صحّة األحداث والمواقف التي ترويها،      التاريخ حفلت بمادّةٍ شعريةٍ تت    

فكانــت هــذه المــادّة الــشعريّة مــصدرًا مــن مــصادر المعرفــة التاريخيّــة فــي هــذه الكتــب،             

 . والمـُطالع لكتب التاريخ الكبرى يلحظ هذا بصورةٍ جليّة

ن رأى فـي  وهذا يعني أنَّ حذر المؤرِّخ مـن الفـن لـم يكـن أمـرًا مـستمرًّا، بـل إنّ هنـاك مـ           

ــة، فــالفنُّ بوصــفه مــصدرًا      مــن "الفــن خــصوصيّةً ال يجــدها المــؤرّخ فــي وثــائق التــاريخ التقليديّ

مصادر المؤرّخ يعكس روح العصر الذي يهتمّ به، ويكشف عن الحـال الوجدانيّـة فـي ذلـك       

إذ إنّ . العصر، كما يساعده على االقتراب أكثر من هدفه الذي هو إعادة بناء صورة الماضـيّ         

لفــنّ يــساعد المــؤرّخ علــى فهــم إنــسان العــصر الــذي يدرســه، بمــشاكله، بآمالــه وهمومــه،     ا

 .)١(..."برفعته وضعته، بنجاحاته وإخفاقاته

                                     
 .٢٣٦صم، ١٩٨٣، نيالعدد الثا: ة، القاهرلثالثفصول، المجلد اقاسم، قاسم عبده، الشعر والتاريخ، مجلة ) ١(

يل المثــال مطالعــة ولالســتزادة حــول موضــوع العالقــة بــين الــشعر والتــاريخ أو الفــن والتــاريخ يمكــن علــى ســب 
 :اآلتي

، بيـروت، دار العـودة،      ١فكرة التاريخ نشأتها وتطورهـا، ط     :  الشرقاوي، عفت محمّد، أدب التاريخ عند العرب       -
 .م١٩٧٣

 .م٢٠١٢، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، ٥ العروي، عبداهللا، مفهوم التاريخ، ط- 
 عبدالقادر حمدي،. عر والتاريخ، موقع الكاتب واألكاديمي دعبدالقادر، جدلية العالقة بين الش.  حمدي، د-

http://hamdi٦٤.arabblogs.com/archive/٢٠٠٨/٥/٥٦١٨٧٧.html 
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وإذا كان هذا يتعلّق بكتـب التـاريخ العـامّ، فـإنَّ كتـب التـاريخ األدبـي لـم تخـلُ مـن هـذا                          

داث التاريخيّـة والـشعر الـذي    االرتباط بين الشعر والتاريخ، وكثيرًا ما نجدها تربط بين األحـ        

 . )١(قيل فيها، فتجعل من الشعر مستندًا لها في توثيق الحدث التاريخيّ

وفــي مقدّمــة الطّــاهر بــن عاشــور نلحــظ العالقــة بــين الــشعر والتــاريخ واضــحةً، فنجــده  

يعــوّل علــى االرتبــاط بينهمــا فيمــا يطرحــه مــن آراء ومعلومــات تتعلّــق ببــشّار بــن بـــرد أو            

ويأتي هذا االرتباط بين الشعر والتاريخ عنـد الطّـاهر بـن عاشـور فـي ثالثـة              . صرتهبأحداثٍ عا 

مستويات، يتعلّق المستوى األوّل بما يورده من معلومات حول الشاعر وذويـه، والمـستوى          

ــشاعر، والمـــستوى الثالـــث       ــرة للـ ــية والمعاصـ ــة الماضـ ــوال التاريخيـ ــداث واألحـ ــاني باألحـ الثـ

 .  بالتقسيم التاريخي لألدب

وفيمــا يخــصُّ المــستوى األوّل يــستند الطّــاهر إلــى الــشعر فــي التــدليل علــى المعلومــات  

مــن "المتعلّقــة بأصــول الــشاعر القديمــة والحديثــة، فأصــولُ بــشّار القديمــة فارســيّةٌ فهــو         

 :خراسان، وقد افتخر بذلك في شعره فقال

 )٢(بَسَقْ ناضِرٌ فِيهِمُ يوَفَرْعِ كِرَامٍ       دَارُهُم خُرَاسَانُ قَومٍ لَمِنْ وَإِنّي

 :وقال أيضًا

 .)٤(")٣(بَسَقْ قَدْ فَرْعِي المـَسْعَاةِ وَلَدى       الذُّرَى في وَبَيْتِي خُرَاسَانَ مِن

                                     
باإلضــافة إلــى مــا ذُكــر مــن مراجــع فــي الهــامش الــسابق، فإنــه يمكــن اإلشــارة إلــى بعــض الدراســات التــي      ) ١(

 إشـكاالت الـربط بـين التـاريخ ومـسائل األدب،      عالجت قضايا المنهج في كتب التاريخ األدبي وما تثيره مـن          
 :وذلك مثل

 .م١٩٩٦، بيروت، دار العلم للماليين، ٧ فيصل، شكري، مناهج الدراسة األدبية عرض ونقد واقتراح، ط-
، بيــروت، المؤســسة العربيــة للدراســات والنــشر،   ٢حــسين، فــي تــأريخ األدب مفــاهيم ومنــاهج، ط  .  الــواد، د-

 .م١٩٩٣
ــد : شّار، الــديوان، جمــع وتحقيــق وشــرح فــضيلة العلّامــة ســماحة األســتاذ اإلمــام الــشيخ   ابــن بــرد، بــ ) ٢( محمّ

  .٤/١٣٥م، ٢٠٠٧الطّاهر ابن عاشور، الجزائر، وزارة الثقافة، 
  .٤/١٣٤المصدر نفسه، ) ٣(
  .١/٩ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، ) ٤(
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ولـد  . برد طيّانًا يضرب اللبن حاذقًـا     "وأمّا أصوله الحديثة فهو مولى عُقيل، قفد كان أبوه          

يّــة بــشّارًا بعــد مــوت أبيــه، فــصار مــولى عقيــل،  لــه بــشّار وهــو عنــد العقيليّــة، وأعتقــت العقيل 

 :وقد قال في شعره. ولذلك كان أئمّة األدب يلقّبونه ببشّار العُقيليّ

 )١(األَعْنَاقِ طُلى مِن السَّيْفِ مَوْضِعَ       كَعْبٍ بنِ عُقَيْلِ بَنِي مِنْ إِنَّنِي

 :وقال

 .)٣(")٢(المـُحَجَّبَا الهُمامَ وَعَاقَدْتُ اظًاحِفَ       بِالقَنَا وَرَائِيَ مِنْ عُقَيْلٌ وَقامَتْ

 :)٤(وأمّ بشّارٍ روميّةٌ، وقد أشار بشّارٌ إلى ذلك في قوله

 )٥(نَسَبِي يَوْمًا عَدَدْتُ       إِذَا خَالِي وَقَيْصَرٌ

هجــاء هجــاه بــه "، والــذي دلّ علــى أنّ هــذا اســمها مــا وقــع لبــشّارٍ مــن  "غزالــة"واســمها 

 .)٦("حمّاد

 : إذ قال)٧( بشّارٌ أعمى، وشعره يؤكّد ذلكووُلِدَ

 مَعْقِال لِلْعِلمِ الظَنِّ عَجِيبَ فَجِئْتُ       ىــــالعَمَ مِنَ وَالذَّكَاءُ جَنِينًا عَمِيتُ

 )٨(لَاـــــــحَصـَّ النـَّاسُ ضَيَّعَ مَا إِذَا بِقَلْبٍ     فَاغْتَدَى لِلْقَلبِ العَيْنِ ضِياءُ وَغَاضَ

                                     
  .٤/١٣٧ابن برد، بشّار، الديوان، ) ١(
  .١/٢٧٠المصدر نفسه، ) ٢(
  .١/١١ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، ) ٣(
  .١/١٤المصدر نفسه، ) ٤(
  .١/٣٨٩ابن برد، بشّار، الديوان، ) ٥(
  .١/١٤ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، ) ٦(
  .١/١٨المصدر نفسه، ) ٧(
 : والرواية التي ذكرها الطّاهر لصدر الببيت الثاني في المقدّمة. ية الديوانهذه روا) ٨(

 العَيْنِ لِلْعِلْمِ رافدًا ضِياءُ وَغَاضَ
  .٤/١٥٨ابن برد، بشّار، الديوان، 
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 وشـعر حمّـاد فـي       )٢("أحـدهما أعـرج واآلخـر نـاقص اليـد         :  أيـضًا  )١(مـؤوفين "وكان أخـواه    

 : إذْ قال)٣(بشّار وأخويه يعزّز ذلك

 )٤(لَقَدْ ولدَتْ أُمُّ األَكَيْمَه أَعْرَجًا      وَآخَرَ مَقْطُوعَ القَفَا نَاقِصَ العَضُد

، وصــفته )٦(، وعمــره)٥( إلــى غيــر ذلــك مــن المعلومــات المتعلّقــة باســم الــشاعر ولقبــه     

 .، التي يجيء الشعر مؤكدًا لها)٧(الخَلْقيّة

وأما المستوى الثاني المتعلّق باألحداث واألحوال التاريخية فيجيء فيـه الـشعر متـصلًا              

بهذه األحداث واألحوال عند الطّاهر ابن عاشور، فهو سِجلٌّ لها، يوثّقها، وينقلها لألجيال             

 . جيلًا بعد جيل

د نموذجًـا متميّـزًا فـي ذلـك، بـل إنـه تميّـزٌ يـصل عنـد الطـاهر إلـى                  ويعدّ شعر بشّار بن بـر     

درجة التفرّد في استيعابه أحوال العرب وتاريخهم، ال يشاركه في هـذه الدرجـة المتفـرّدة                

وال يسوق الطّاهر هذا الحكـم دون تعليـل، بـل يقـدّم معـه             . شاعرٌ من القدماء أو المحدثين    

لقـد عرفـتُ شـعرًا كثيـرًا لـشعراء العـرب فـي الجاهليـة                ": يقـول الطـاهر   . تفسيرًا له وتعليلًـا   

واإلسالم، وعُنيت بتتبّع ما في خالله من أحوال العرب وتاريخهم، فمـا رأيـت شـاعرًا أوْفـى                  

ذكــرًا لهــا وإشــارة إليهــا مثــل بــشّار، ذلــك أنّ شــعراء الجاهليــة مــا كــانوا يحتفــون بــذكر        

افة والحـــرب؛ ألنّ تمثـــل تلـــك  أحـــوال حيـــاتهم ومعتقـــداتهم عـــدا أحـــوال الغـــرام والـــضي  

                                     
 . أيْ مصابين بآفة) ١(
  .١/١٥ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، ) ٢(
 . ١/١٥المصدر نفسه، ) ٣(
 :البيت في) ٤(

، القـاهرة، مكتبـة     ٧عبدالسالم محمد هـارون، ط    : الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، البيان والتبيين، تحقيق        
  .١/٣٠م، ١٩٩٨/هـ١٤١٨الخانجي، 

  .١٣-١/١٢ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، : يُنظر) ٥(
  .١/١٦المصدر نفسه، : يُنظر) ٦(
  .١/١٧المصدر نفسه، : يُنظر) ٧(
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األحوال نـصب أعيـنهم يجعلهـم يستـسمجون الحـديث عنهـا لـرواة أشـعارهم، إذ يرونـه                    

من اإلخبار بالمعلوم، وقد قفى على أثرهم في ذلـك شـعراء العـصر األول اإلسـالمي، أمثـال             

 ذي الرمّــة والعجّــاج والفــرزدق وجريــر، لقــربهم مــن بــداوة الجاهليــة أو الشــتغالهم بــأبواب  

 .)١("الهجاء من الشعر

فمعاصرة األحداث واألحوال أو قـرب العهـد بهـا يجعـل روايتهـا غيـر محفَّـزٍ إليهـا، ألنّ              

هــذه األحــداث واألحــوال تكــون حينئــذٍ قريبــةً مألوفــةً، وكثيــرًا مــا قــضى إلــفُ األشــياء علــى    

 .جمالها وأفقدَها  عنصر التشويق

م بــزمنٍ قريــبٍ عــن أحــداثها   وبــسبب ذلــك قــلّ حــديثُ شــعراء الجاهليــة ومــن تالهــ    

ــشاعر األوفــى حــديثًا عنهــا إذْ كانــت نــشأته          ــشّارٍ أنْ يكــون ال ــأ لب وأحوالهــا وأيّامهــا، وتهيّ

عقب ذلك في عـصر طُـويَ فيـه بـساط الحيـاة الجاهليـة، وشـبَّ فـي النفـوس الولـع بأخبـار                         "

لـى  العرب وحال حيـاتهم، ليكـون ذلـك عونًـا لهـم علـى فهـم أدبهـم، وكـان بـشّار نـشأ ع                        

معرفة أحوال العـرب، وأدرك بقيّـةً مـن حيـاتهم فـي مواليـه بنـي عقيـل حـول البـصرة ومَـألَ                          

وِطابــه مــن محــض أدبهــم كمــا قــدمناه، وقــد خوّلــه تغلغلــه بيــنهم معرفــة خفــيِّ أحــوالهم   

ــتهم، فكــان فــي ذلــك مثــل ابــن      ومــشهورها وتلقــن أخبــارهم المحفوظــة علــى ألــسن بقيّ

ه ولعه بهم على التمثّل بهـا والحـديث عنهـا والتـشبيه بهـا فـي               القِرِّيّة وفوق األصمعي، فبعث   

 .     )٢("شعره، إذ كان هو شاعرًا، ولم يكن ابن القِرِّيّة وال األصمعي بشاعرين

وإذا كـان   . فنشأةُ بشّارٍ في بني عقيل جعلتـه يـدرك بقيّـةً مـن حيـاة العـرب وأحوالهـا                  

 من اإلكثـار مـن الحـديث عـن أحوالهـا،          اإللف منَع شعراء الجاهلية ومن تالهم بزمنٍ قريبٍ       

فإنّ الشعراء الذين عاصروا بشّارًا أو عقبوه لم يكونوا أحسن حالًا من شـعراء الجاهليـة،         

حيث لم يتهيّأ لهم ما تهيّأ لبشّار من هذه النشأة التـي عرّفتـه بمـا بقـي مـن أحـوال العـرب،                  

                                     
  .١/٨٨المصدر نفسه، ) ١(
  .١/٨٨المصدر نفسه، ) ٢(
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ــسع فــي   يتــضاءل، والبعــد عــن م "فكــان الولــع بهــذه األحــوال بعــد بــشّار     خالطــة العــرب يتّ

 . )١("فلم يتحْ ألحدٍ من معاصري بشّار بله من جاء بعده مثل ما أتيح لبشّار. شعراء الحضر

والحقيقة أنَّنا ال نسّلم بما ذهب إليه الطّاهر في هذا، فقد كـان الـشعر عنـد العـرب فـي                  

ضـي اهللا عنـه      ر –الجاهلية مستودعَ أخبارها وبطوالتها وحكاياتها، وقال عمر بن الخطّاب          

، وجعــل ابــن )٢("كــان الــشعر علــم قــومٍ ولــم يكــن لهــم عِلــمٌ أصــحّ منــه : " فــي هــذا الــصدد–

إذا نبـغ  : "وكانت القبيلـة مـن العـرب كمـا يـذكر ابـن رشـيق       . )٣(عباس الشعر ديوان العرب   

فيهــا شــاعرٌ أتــتْ القبائــل فهنَّأتهــا بــذلك، وصُــنعت األطعمــة، واجتمعــت النــساء يلعــبن          

ا يصنعن في األعراس، وتباشـرَ الرجـالُ والـدان؛ ألنَّـه حمايـةٌ ألعراضـهم، وذبٌّ                 بالمزاهر، كم 

، ومــا هــذا االحتفــاء مــن القبيلــة إال )٤("عــن أحــسابهم، وتخليــدٌ لمــآثرهم، وإشــادةٌ بــذكرهم 

 .ألنَّها رأت في الشعر سجلًّا لبطوالتها وأحداثها ومناقبها، ووسيلةً لنشرها وإذاعتها

 يرى فيما وصل إلينا من شعرٍ تصويرًا ألحوال الجاهليّة وأيّامها، فـإنَّ  وإذا كان الطّاهر ال 

مـا  : "األوجه أنْ يُردَّ ذلك إلى ضياع شعرٍ كثيرٍ لم يصلنا، واستحضار قول أبي عمر بن العـالء           

، )٥("انتهى إليكم ممّا قالت العربُ إلّا أقلّـه، ولـو جـاءكم وافـرًا لجـاءكم علـمٌ وشـعر كثيـرٌ          

 الـشعر قـلَّ فيـه تـصوير أحـوال العـرب ووقـائعهم، إذْ يتنـافى هـذا مـع مـا أواله            وليس أنَّ هذا 

 .العرب للشعر في مجتمعهم من احتفالٍ وقيمةٍ كبرى

                                     
  .١/٨٨المصدر نفسه، ) ١(
ــد بــن ســلّام، طبقــات فحــول الــشعراء، قــرأه وشــرحه   ) ٢( ــد شــاكر، جــدة، دار  : الجمحــيّ، محمّ محمــود محمّ

 .١/٢٤المدني، 
ــد .د:  الــشعر وآدابــه، تحقيــق ابــن رشــيق القيروانــي، أبــو علــي الحــسن، العمــدة فــي محاســن     : ينظــر) ٣( محمّ

  .١/٩٠م، ١٩٨٨/ه١٤٠٨، بيروت، دار المعرفة، ١قرقزان، ط
  .١/١٥٣المصدر نفسه، ) ٤(
  .١/٢٥الجمحيّ، محمّد بن سلّام، طبقات فحول الشعراء، ) ٥(
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ولم يُقصَر شعرُ بشّارٍ على حوادث الجاهلية وأحوالها، بـل طـال حـوادث عـصره الـذي                 

ــا للحــوادث التاريخيــة مــن أواخــر الدولــة األُمو  "عــاش فيــه، فجــاء   ــة إلــى أواخــر عــصر  مماسًّ يّ

حـوادث مـن تـاريخ العـصر        "وحدا ذلك بعض المـؤرّخين أنْ يـسم         . )١("المهديّ باهللا العباسيّ  

العباسي بأبيات من شعر بشّار، مثلما يقولون في سبب تنكّر المهدي علـى وزيـره يعقـوب               

 :بن داود بأنّ أوله قولُ بشّارٍ فيه

 وبُ بنُ دَاودِـــــةَ يَعْقُـــــو            إِنَّ الخَلِيْفَـــــــمُـكُـمُـــــالَ نَوْــــبَنِي أُمَيّــةَ هُـبّـُوا طَـ

 .)٣(")٢(وَالعُودِ الزِّقِّ بَيْنَ اهللاِ خَلِيْفَةَ          فَالتَمِسُوا قَومُ يَا خِالفَتُكُمْ ضَاعَتْ

 :ال فيه بشّارعرّفوه بأنّه الذي ق"وإذا ذُكر عُمَر بن العالء قائد المنصور 

 .)٥(")٤(نَمْ ثُمَّ عُمَرًا لَهَا فَنَبِّهْ       العِدَا حُرُوبُ أَيقَظَتْكَ إِذَا

ولــشعر بــشّارٍ مزيــدُ أهميّــةٍ تجــاه حــوادث عــصره؛ ألنــه قــد يحكــي مــا لــم تدوّنــه كتــب     

 .)٦("وُجِدَ فيه من اإلشارة إلى حوادث أو بقاع أو رجال ما أهمل التاريخ بعضه"التاريخ فلربّما 

وبهــذا تغــدو للــشعر عنــد الطّــاهر بــن عاشــور أهميّتــه فــي اإلشــارة إلــى حــوادث التــاريخ 

وأحوال أهله، فهو مرآةٌ لها، منه تُستَقَى الدالئل والشواهد، وعليه يُعَوّلُ في تعضيد صدقها،      

 .وتأكيد صحّتها

                                     
  .١/٨٨ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، ) ١(
 : رواية الديوان) ٢(
 إِنَّ الخَلِيْفَةَ يَعْقُوبُ بنُ دَاودِ       خِالفَتُكُم ضَاعَتْ قَدْ النَّاسُ هَاأَيُّ يَا

 وَالعُودِ الزِّقِّ بَيْنَ اهللاِ خَلِيْفَةَ       فَالتَمِسُوا قَومُ يَا خِالفَتُكُمْ ضَاعَتْ
  .٣/٩١برد، بشّار ابن، الديوان، 

  .١/٨٩ر بن برد، ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّا) ٣(
  .٤/١٨٢ابن برد، بشّار، الديوان، ) ٤(
  .١/٨٩ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، ) ٥(
  .١/٨٩المصدر نفسه، ) ٦(
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 كمـا  -وعلى الرغم من عناية الطّاهر بن عاشور بالجانـب اإلمتـاعي والجمـالي للـشعر       

 فإنَّ هـذه العنايـةلم تُـسْقِط االنتفـاع عـن الـشعر، وظـل                -سيتضح الحقا في هذه الدراسة      

 .الشعر يؤدّي دورًا نفعيًّا يتمثّل في التسجيل والتوثيق كما رأينا في المستويين السابقين

نجد الطّاهر بن عاشور يتابع " التقسيم التاريخي لألدب"وفيما يتّصل بالمستوى الثالث   

مـن ربـط األدب بالـسياسة، فتـأتي أقـسام األدب       " تـاريخ األدب  "ج عليـه أصـحاب كتـب        ما در 

 .تابعةً ألقسام التاريخ السياسي

جـــاهليّ، ومخــــضرم،  : "فيقـــسِّم الطـــاهر عـــصور األدب القديمـــة إلـــى أربعـــة أقـــسام       

 . )١("وإسالميّ متقدّم، ومولّد

ائـة وخمـسين سـنة      مَـنْ نـشأ وانقـرض قبـل اإلسـالم، وهـم شـعراء مـدة م                "فالجاهليّ  

 .)٢("قبل الهجرة، ال يعدو المعروف منهم هذا الزمن

 . )٣("مَنْ قال شعرًا في الجاهليّة وأسلم"والمخضرم 

 .)٤("مثل عمر بن أبي ربيعة والفرزدق وجرير"واإلسالميّ المتقدّم 

ل وقد قسّمهم األدباء أيضًا إلى أُمـويّ مثـ  . مثل بشّار ومن بعده كأبي تمّام "والمولّدون  

أبي عَطاء  السّنديّ، وعبّاسيّ مثل أبي تمّـام، ومخـضرم الـدولتين، وهـو الـذي أدرك بـشعره                    

 .)٥("الدولة األُمويّة والدولة العبّاسيّة مثل بشّار والعجّاج وأبي النجم وذي الرمّة

وعلى أنّ الطّاهر يتابع في هذا ما تعـارف عليـه أصـحاب كتـب تـاريخ األدب إال أنـه يتفـرّد            

 -"  العــصر اإلســالميّ"أو " عــصر صــدر اإلســالم"سمية العــصور، فنجــده يُــسمّي عـنهم فــي تــ 

                                     
  .١/٤٩المصدر نفسه، ) ١(
  .١/٤٩المصدر نفسه، ) ٢(
  .١/٤٩المصدر نفسه، ) ٣(
  .١/٥٠المصدر نفسه، ) ٤(
  .١/٥٠المصدر نفسه، ) ٥(
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" العـصر األُمـوي  "، ويـسمّي  "المخـضرم " بــ  –التسمية الشائعة في كتـب تـاريخ األدب العربـيّ           

 ". العصر العباسيّ"عنده بديلًا عن " المولّدون"، ويأتي "اإلسالميّ المتقدّم"بـ

مخــضرم، " عاشــور هــو مبتــدع هــذه المــصطلحات     وال يُقــصد مــن هــذا أنّ الطّــاهر بــن    

، فهي شائعة االستعمال في كتب دراسة األدب وتاريخـه، وتفـرُّدُ            "إسالميّ متقدّم، مولّدون  

 .الطّاهر في تسمية العصور بها، هو ما لم تجرِ به العادة في كتب تاريخ األدب

عــصر صــدر  وينحــاز الطّــاهر مــن خــالل هــذه التــسمية إلــى فَــصْلِ العــصر األمــوي عــن           

اإلسالم، فكُتبُ تاريخ األدب في هذا فريقان؛ فريقٌ يجعـل العـصرين عـصرًا واحـدًا، وفريـقٌ                  

 .)١(يفصل بينهما ويجعل كلّ واحدٍ منهما عصرًا مستقلًا بذاته

: ومن المعلوم أنّ منهج تقسيم األدب إلى عصور يثير عددًا من المـشكالت، مـن مثـل           

فـراغ النـاجم عـن هـذه الحـدود المـصطنعة، والتعمـيم              الحدود الفاصلة بـين عـصرٍ وآخـر، وال        

الناتج عن وصف العصر بخصائص أدبيّة تُهمَل معها السمات الفرديّة لكـل أديـب، إلـى غيـر           

، ممّـا يغنـي عـن    )٢(ذلك مـن المـشكالت التـي دُرسـت دراسـةً واسـعةً فـي بعـض الدراسـات              

 .   إعادة القول في هذه الدراسة

                                     
 :من كتب تاريخ األدب العربي التي جعلت العصرين عصرًا واحدًا) ١(

 . الزيّات، أحمد حسن، تاريخ األدب العربي للمدارس الثانوية والعليا، القاهرة، دار نهضة مصر للطبع والنشر-
التي ألقاهـا بالجامعـة     نصّ المحاضرات   " نالينو، كارلو، تاريخ اآلداب العربيّة من الجاهليّة حتى عصر بني أُميّة             -

، القــاهرة، دار ٢طــه حــسين، ط. د: مــريم نــالينو، تقــديم : ، اعتنــت بنــشرها"م١٩١١-١٩١٠المــصرية فــي ســنة  
 .المعارف

 :ومن الكتب التي فصلت بين العصرين
 .شوقي ضيف، دار الهالل:   زيدان، جرجي، تاريخ آداب اللغة العربيّة، راجعه وعلّق عليه-
 .، القاهرة، دار المعارف٥عبدالحليم النجار، ط. د: ريخ األدب العربيّ، نقله إلى العربية بروكلمان،كارل، تا-

 : حسين الواد هذه المسألة عند مؤرخيّ األدب العربيّ دراسةً مفصّلة في كتابه. وقد درس د
 . وما بعدها١٤٠في تأريخ األدب مفاهيم ومناهج، ص

 :يُنظر في ذلك) ٢(
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  الشعر والشاعر– ٢
لتطوّر العلميّ الذي شهده القـرن التاسـع عـشر المـيالدي وبـأثرٍ مـن الفلـسفة                  في ظلّ ا  

، ذلـك النقـد الـذي    )١(الوضعيّة التي تبلورت خاللـه نمـا النقـد التـاريخيّ بـشقّيه العلمـيّ والتـأثّري           

يُعنــى بفَهــم الــنصّ وتفــسيره، مــن خــالل دراســة مــا حــام حــول الــنصّ مــن ظــروف تتعلّــق    

كاتبه، والمؤثّرات التي تعرّض لهـا هـذا الكاتـب، ومـا يقدّمـه الـذوق                بتوثيقه وصحّته، وربطه ب   

 .اآلخذ بروح العلم من دورٍ في تعضيد ذلك الفَهم والتفسير

ويــصعب الجــزم بــأنّ الطّــاهر بــن عاشــور كــان علــى اتّــصالٍ وثيــقٍ بالنقــد التــاريخيّ فــي    

ــذي نــشأ فــي القــرن التاســع عــشر، ولكــنَّ عــددًا مــن إجــر         اءات النقــد مفهومــه الحــديث ال

                                     
 .اسة األدبية عرض ونقد واقتراح فيصل، شكري، مناهج الدر-
 .حسين، في تأريخ األدب مفاهيم ومناهج.  الواد، د-

 : أهمُّ ممثّلي الشقّ العلميّ في النقد التاريخيّ كلٌّ من) ١(
الــذي عُنــي بمحاولــة الكــشف عــن ســرّ العبقريّــة الفرديّــة مــن خــالل تحليــل    ): م١٨٦٩-١٨٠٤( ســانت بيــف -

 .اني واالجتماعيّ والثقافيّشخصيّات الكتّاب ومحيطهم اإلنس
: الذي حاول أنْ يفسّر خـصائص األدبـاء ومؤلفـاتهم مـن خـالل ثالثـة عناصـر          ): م١٩٠٦-١٨٢٨( هيبوليت تين    -

 ).الجنس والبيئة والزمان(
 . الذي طبّق نظريّة التطوّر لداروين على فنون األدب): م١٩٠٦-١٨٤٩( فرديناند برونتيير -

، والتأثريّـة عنـده   )م١٩٣٤-١٨٥٧(أثّريّ فـي النقـد التـاريخيّ فهـو جوسـتاف النـسون       وأمّا أهمّ ممثّلي الشقّ التـ  
ليست تأثّريّةً مطلقةً، ولكنها تأثّريّةٌ تأخذ بروح العلـم، وتجمـع بـين الـذوق والمعرفـة فـي خطـواتٍ عمليّـةٍ                     

 . مدروسة
 :ولتفصيل ذلك يمكن مطالعة الكتب اآلتية

 .م٢٠١٢هرة، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،  حسين، طه، في األدب الجاهليّ، القا-
، بيـروت، دار العلـم للماليـين،    ٢محمـد منـدور، ط  . د:  النسون وماييه، منهج البحـث فـي األدب واللغـة، ترجمـة     -

 .م١٩٨٢
 .محمد، في األدب والنقد، القاهرة، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.  مندور، د-
 العربــيّ الحــديث، القــاهرة، الهيئــة المــصريّة العامّــة  النقــديّة وأثرهــا فــي روّاد عبدالمجيــد، الالنــسون.  حنــون، د-

 . م١٩٩٦للكتاب، 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١١٣

 ـهـ١٤٣٦الثالثون شوال  العدد السابع  و

التــاريخيّ نجــد مالمــح لهــا فــي صــنيع النقّــاد العــرب القــدماء، خاصــةً تلــك التــي تتعلّــق بــصحّة  

النصّ ومرويّاته، وربطه بصاحبه، وما أحاط بـه مـن ظـروف الزمـان والمكـان التـي كـان يَحْيـا                    

وفــي مقدّمــة الطّــاهر بــن عاشــور نقــف علــى شــيءٍ مــن هــذه المالمــح، منهــا مــا يتّــصل   . فيهــا

ربط بين الشاعر وظـروف عـصره، ومنهـا مـا يتّـصل بمكوّنـات الـشاعر الذاتيّـة والثقافيّـة                     بال

 . وأثرها في شعره

ــاهر بــين الــشاعر وظــروف عــصره مــن خــالل تركيــزه علــى أثــر بيئــة       ويظهــر ربــط الطّ

فتربيته بين فصحاء بني عُقيـل هيّـأ      . الزمان والمكان في تكوين شعر بشّار بن برد ونضجه        

ومــن أيــن يــأتيني : "، وهــو مــا يؤكــده بــشّارٌ نفــسه بقولــه)١(ةً ســالمةً مــن الخطــألــه لغــةً شــعريّ

الخطأ ووُلدتُ هَهُنا ونشأت في حجور ثمانين شيخًا من فصحاء بني عُقيـل مـا فـيهم أحـدٌ       

يعرف كلمةً من الخطأ، وإنْ دخلت إلى نسائهم فنساؤهم أفصح منهم، وأيْفَعْتُ فَأبْـدَيْتُ        

 . )٢("ى أنْ أدركتُ فمن أين يأتيني الخطأإل) أي سكنت البادية(

ظهـر فيهـا   "، وهـي التـي   )٣("مـصر تهـذيب الفـصاحة   "ثم سـكن بـشّار بعـد ذلـك البـصرة          

، ال سيّما أنّ ذلك كان في عـصر الدولـة           )٤("شباب حضارةٍ إسالميّةٍ عربيّةٍ بريئةٍ من العجمة      

 ذلـك العـصر هـو آخـر عهـدٍ           نضجت فيه الحضارة العربية الخالصة، وكان آخـر       "األُمويّة الذي   

 .)٥("باألدب العربي السليم من الدخائل

فهذه العوامل الثالثـة التـي تعـرّض لهـا بـشّار؛ تربيتـه فـي بنـي عقيـل، وسـكنه البـصرة،                        

وعيــشه فــي عــصر شــباب الحــضارة اإلســالمية العربيــة، أدّت إلــى أنْ يكــون لــشعره طــابعٌ     

                                     
  .١/٥٢ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، : يُنظر) ١(
  .١/٥٢المصدر نفسه، ) ٢(
  .١/٨٦المصدر نفسه، ) ٣(
  .١/٥٥المصدر نفسه، ) ٤(
 . ١/٥٤المصدر نفسه، ) ٥(



 

 
١١٤

 الرؤية النقديّة في مقدِّمة الطّاهر بن عاشور  لديوان بشّار بن برد
 عبد اهللا بن عبد الرحمن بانقيب. د
 

ي عـصره مـن معـاني الحـضارة الجديـدة،       خاصٌّ يجمع بين معـاني المتقـدّمين ومـا اسـتجدّ فـ            

 . كلّ ذلك في لفظٍ جيّدٍ سليمٍ فصيح

وظلّ حديث الطّاهر عن كل عامل من هذه العوامل الثالثة يتردّد في أكثر من مـوطنٍ                

في المقدّمة، وقد جمع فـي نـصٍّ واحـدٍ الحـديثَ عنهـا وعـن أثرهـا فـي اسـتحداث نمـطٍ مـن                     

ــدم والحــضار   ــاهر الــشعر فريــدٍ يجمــع بــين القِ إنَّ العــصر والحالــة اللــذين  : "ة، يقــولُ فيــه الطّ

تيسّر لبشارٍ أنْ يوجد بينهما لقد كانا بحكـم المـصادفة سـببًا قويًّـا خـوّل مواهبـه الفطريّـة                    

النادرة أنْ تظهر في مظهر الشاعر العربيّ الفائق المعاني، الفـصيح البليـغ، فقـدْ كـان عـصر            

ارة العربيّة الخالصة، وكان آخر ذلك العصر هو آخـر          الدولة األُمويّة عصرًا نضجتْ فيه الحض     

عهدٍ باألدب العربيّ السليم من الدخائل، وكان نزول قبائل العرب الخلّص حول أوّل مـصرٍ          

ــةٍ بريئــةٍ مــن            إســالميٍّ عربــيٍّ وهــو البــصرة التــي ظهــر فيهــا شــبابُ حــضارةٍ إســالميّةٍ عربيّ

ــا العجمــة، وكانــت نــشأة بــشّارٍ بــين ظهرانــي أولئــك ا  لعــرب األقحــاح، كــان كــل ذلــك عونً

كبيــرًا علــى تكــوين شــاعريّة بــشّارٍ وجمعــه مخيّلــةً تحــوي دقّــة المعــاني الحــضريّة الجاريــة  

علــى الــذوق العربــيّ مــن رفاهيّــةٍ وغــرامٍ ومجــونٍ وأصــالة رأيٍ وســعة علــمٍ، ثــم مــن فــصاحة  

أتّ ألحـدٍ غيـره ممّـن       األلفاظ وبالغة المعاني، فإذا افتقدت مجموع ما تـأتّى لـه وجدتـه لـم يتـ                

 .  )١("تقدّمه وال لمن تأخّر عنه

 وتجدر اإلشارة إلى أنَّ في الحكم الذي أصـدره الطّـاهر حـول عَـدِّ عـصر الدولـة األمويّـة                     

آخر عهد باألدب العربـيّ الـسليم مـن الـدخائل إجحافًـا بحـق الـشعراء الـذين جـاؤوا عقـب              

مـويّين شـعراء كثيـرين تميّـزوا بــصفاء     هـذا العـصر، إذ قـد عـرف األدب العربـيّ بعــد عـصر األ      

 .اللغة وفصاحتها وبالغتها، ولعلّ بشّارًا نفسه هو أحد هؤالء

                                     
  .٥٥، ١/٥٤المصدر نفسه، ) ١(
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 ـهـ١٤٣٦الثالثون شوال  العدد السابع  و

ــاهر يعــوّل علــى أثرهــا فــي      ــة نجــد الطّ ــة والثقافيّ وفيمــا يتّــصل بمكوّنــات الــشاعر الذاتيّ

ةً ذهنًــا وقّــادًا وفطــر  "، ورُزق )١("قــويّ الحافظــة "وأمّــا الذاتيّــة فقــد كــان بــشّار     . شــعر بــشّار 

، وأدّى ذلـك إلـى أنْ يَقْـوَى خيالُـه،           )٣(، وكان لفقد بصره أثرٌ في تنمية هذه الملكـات         )٢("سليمة

فــإذا قــرأت شــعره لــم تــشعر بأنــه أعمــى، وذلــك مــن فــرط دقّــة علمــه   "فــدقّ عنــده الوصــف 

، كما أدّى إلى أنْ يكون صاحبَ قريحةٍ تنسج الشعر بداهةً وارتجالًـا فـي    )٤("ووصفه لألشياء 

جمــع بــشّار فــي ملكتــه الــشعريّة بــين متانــة المعنــى، وفــصاحة   "عفٍ وال نتــوء، فقــد غيــر ضــ

وسـاق الطّـاهر عـددًا مـن القـصص         . )٥("اللفظ، وبداهـة القريحـة، وقلّمـا اجتمعـت فـي شـاعر            

 . )٦(والمرويّات التي تدلّل على سرعة بديهة بشّارٍ في قول الشعر

رٍ ينبـــئ بأنـــه كـــان واســـع المعرفـــة وأمـــا مكوّنـــات الـــشاعر الثقافيّـــة؛ فـــإنّ شـــعر بـــشّا

ــا بعــددٍ مــن العلــوم والفنــون واألحــوال     ــة وعلومهــا صــاحب    . والثقافــة، مُلمًّ فهــو فــي العربيّ

، وله باعٌ طويـلٌ فـي العلـم         )٧("مطّلعًا على شعر العرب ومن بعدهم     "معرفةٍ عاليةٍ فقد كان     

ــا ن  "بألفــاظ اللغــة واشــتقاقاتها فمــن    ــة أنّ ــا   دالئــل ســعة علمــه بالعربيّ جــد فــي شــعره ألفاظً

، وكانــت لنــشأة بــشّارٍ فــي مــواطن   )٨("كثيــرةً، وتــصريفاتٍ خلــت عــن ذكرهــا كتــب اللغــة   

الفصاحة أثرٌ بارزٌ في نبوغ علمه باللغة، ولغته عند الطاهر تَرْقَى إلى أنْ تكون حجّـةً وإنْ لـم     

ن العـرب  فبشّارٌ قد نـشأ فـي مـوط   : "تنصّ كتب اللغة على بعض استعماالته، يقول الطّاهر      

                                     
  .١/٤٧المصدر نفسه، ) ١(
  .١/٥٢المصدر نفسه، ) ٢(
  .١/٥٢المصدر نفسه، : يُنظر) ٣(
  .١/١٩المصدر نفسه، ) ٤(
  .٦٦، ١/٦٥المصدر نفسه، ) ٥(
  .٦٧، ١/٦٦المصدر نفسه، : يُنظر) ٦(
  .١/٤٧المصدر نفسه، ) ٧(
  .١/٤٨المصدر نفسه، ) ٨(



 

 
١١٦

 الرؤية النقديّة في مقدِّمة الطّاهر بن عاشور  لديوان بشّار بن برد
 عبد اهللا بن عبد الرحمن بانقيب. د
 

بالبادية، وأدرك العرب الباقين من بني عامر بن صعصعة، وتلقّى اللغة بـسمعه، ولـم يخلـط                 

في معاشرته بين العرب والمولّدين، فهو لنشأته في ذلك العصر ال يُتّهم بأنّه يخترع لغـةً أو        

ن يقيس فيها على غير أصل، إذ ليس به مُلْجِئٌ إلى ذلـك، ولـه فـي سـعة العربيّـة مندوحـةٌ عـ                      

فمـا نجـده فـي شـعره مـن صـيغٍ لمـوادَّ عربيّـةٍ ممّـا ال          . الدخول في مضايق االختراع والقياس 

شاهد لثبوت تلك الصيغة في كتب اللغة فليس ذلـك بـسبيلٍ أنْ يعـدّ عليـه لحنًـا، ولكنـه ال                   

يظنّ به إال أنْ يكـون قـد سـمع ذلـك مـن العـرب فاسـتعمله، أو علـم مـن عـادتهم اشـتقاق              

 .  )١("همثله وجواز قياس

ولبشّارٍ معرفةٌ بأحوال العرب وعاداتهـا، وشـعره دالٌّ علـى أنَّ معرفتـه بهـذه األحـوال                  

ــأحوال العــرب وعــاداتهم      "لــم تكــن معرفــةً عــابرةً، فهــو ينبئــك      ــن فــي العلــم ب ــه تمكّ بأن

وأيامهم وأخالقهم وأحوالهم حتى إنَّه لينظم القصائد فال يخلُّ بشيءٍ ممّـا يودعـه فحـول             

 .   )٢("شعارهمالعرب في أ

ولم تكن هذه المعرفة مقصورةً على أحوال عرب الجاهليّة، بـل شـملت أيـضًا أحـوال                 

ــا بعــادات      " ــام دولــه ومنــاهج الــشريعة واخــتالف أيمَّتهــا، وجمــع إلــى ذلــك علمً اإلســالم وأيّ

المولّدين من العرب في األمصار وأمثالهم وعقائدهم ومجالس جِدّهم ولهوهم، وقد أودع            

 . )٣("ذلك في شعرهجمًّا من 

كـان مـن أصـحاب عمـرو بـن      "وعُدَّ بشارٌ ممّن أتقن علم الكالم، وله فيه رتبةٌ عليّـةٌ، إذْ         

، وجعله أبـو الفـرج األصـفهانيّ أحـد          )٤("عُبيد، وواصل بن عطاء، وهما إماما المعتزلة بالبصرة       

ة سـتةٌ مـن   كـان بالبـصر   : "فقال ناقلًا عـن سـعيد بـن سـلّام          أصحاب الكالم الستة بالبصرة،   

                                     
  .٧٩، ١/٧٨فسه، المصدر ن) ١(
  .١/٤٧المصدر نفسه، ) ٢(
  .١/٤٧المصدر نفسه، ) ٣(
  .١/٤٩المصدر نفسه، ) ٤(
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 ـهـ١٤٣٦الثالثون شوال  العدد السابع  و

عمرو بن عبيد، وواصل بن عطاء، وبشّارٌ األعمى، وصالح بن عبدالقدُّوس،           : أصحاب الكالم 

ــد تمكّنــه فــي علــم الكــالم،   . )١("وعبــدالكريم بــن أبــي العَوْجــاء، ورجــلٌ مــن األزد   وهــذا يؤكّ

 .)٢("مع مثل عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء من العلماء"وحسبك عدّه 

تـــه، وأثـــرُ هـــذه الثقافـــة ظـــاهرٌ فـــي تعـــضيد ملكتـــه الـــشعريّة،  فـــشعر بـــشّارٍ مـــرآة ثقاف

وصقلِها، ومدِّها إلى آفاقٍ متعدّدة، فمِن ينبوعها يمتح شـعره، ومـن مخزونهـا يـستمدّ، فهـو             

 .      صورةٌ من صورها، وهي أداةٌ راسخةٌ فيه

  الشعر والدين-٣
عر، وعلـى الـرغم مـن       رأينا فيما مضى اعتداد الطّاهر بـن عاشـور بالناحيـة النفعيـة للـش              

هذا االعتداد فإنّ ذلك لم يلغ الناحيـة الفنّيّـة للـشعر، فقـد كانـت حاضـرةً حـضورًا جليًّـا فـي                    

مقدّمتــه، بــل إنَّ تعويــل الطّــاهر عليهــا بلــغ مــدًى بعيــدًا، حيــث جعــل قيمــة الــشعر مــستندةً  

 .و الرداءةإليها، وجعل ما دونها غير ذي أثرٍ عند تقويم الشعر، والحكم عليه بالجودة أ

ــة قــد تتجــاوران، والفــصل بينهمــا لــيس علــى        ــة والفنّيّ وهــذا يعنــي أنّ النــاحيتين النفعيّ

إطالقه، ولكنّ إصـدار الحكـم علـى الـشعر بـالجودة أو عكـسها رهـنٌ بالثانيـة عنـد الطّـاهر                       

ة ولعلّ النقّاد الذين عالجوا الصورة الشعريّة مستقلّةً عن الناحيـة النفعيـّ      "دون إلغاء لألولى    

لم يهدفوا  دائمًا إلى تغليب الجانب الفنّيّ على الجانب الغائيّ فـي األهميّـة بالنـسبة لوظيفـة           

الشعر، فهم إنّما عالجوا الصورة بشيء من االستقالل دون أنْ ترتبط معالجتهم بوظيفـة              

الشعر، حيث إنّنـا نجـد لكثيـر مـن هـؤالء النقّـاد الـذين تنـاولوا دراسـة الـصورة مـستقلّةً عـن                       

                                     
  .١/٤٩المصدر نفسه، ) ١(

 :ونصّ الخبر في
، بيروت، ٣بكر عبّاس، ط. أ-إبراهيم السعافين. د-إحسان عبّاس.د: األصفهاني، أبو الفرج، األغاني، تحقيق   

  .٣/١٠١م، ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩دار صادر، 
  .١/٤٩ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، ) ٢(



 

 
١١٨

 الرؤية النقديّة في مقدِّمة الطّاهر بن عاشور  لديوان بشّار بن برد
 عبد اهللا بن عبد الرحمن بانقيب. د
 

ظيفــة النفعيّــة مواقــف وآراء نقديّــة نظريّــة وتطبيقيّــة جمعــت بــين الــوظيفتين الفنيّــة          الو

 . )١("والنفعيّة في األهميّة

فـإذا كــان الحكــم علــى الــشعر مرتهنًــا بالناحيــة الفنّيّـة، فــال يُــراد مــن ذلــك عنــد بعــض   

ــشعر النفعيّــة     ــاد إلغــاء وظــائف ال ــذ     . النقّ ــاد الطّــاهر بــن عاشــور ال ي اعتــدّ ومــن أولئــك النقّ

 .بالناحيتين في مقدّمته، وعند تقويم الشعر حصر األمر في إحداهما، وهي الناحية الفنّيّة

ويتجلّى اعتمـاد الطّـاهر علـى الناحيـة الفنّيّـة عنـد الحكـم علـى الـشعر فـي حديثـه عـن                      

العالقة بين الشعر والدّين، وحدود الصلة بين معتقد الشاعر وشعره، وما الدور الـذي يؤدّيـه             

 .   قد الشاعر في تقويم شعرهمعت

ــاهر أنّ اعتقــاد الــشاعر غيــر مــؤثّرٍ فــي الحكــم علــى شــعره، وأنّ البحــث فــي       يــرى الطّ

عقائـد الـشعراء ال يتّـصل بقيمـة الـشعر، فهـو ال يرفـع مـن تلـك القيمـة وال يخفـضها، يقـول             

نّ لـدينا   ليس البحث عن اعتقاد بشّارٍ شديدَ الصلة بتعريف قيمة أدبـه وشـعره، فـإ              : "الطّاهر

من بلغاء شعراء العربية من هو مشرك، وهم معظـم شـعراء الجاهليّـة، ومـن هـو مـؤمن،          

وهم معظم شعراء اإلسالم، ومن هو متديّنٌ بغير اإلسالم كاألخطل والسموأل، ومنهم           

من شرب من الصفو والكدر كلبيد وحسّان، وكلّ هؤالء ال نجد العتقادهم أثـرًا فـي رفعـة                  

 . )٢("شعرهم

 على الشعر عند الطّاهر يجب أنْ يتّجه إلى الصناعة الشعرية ذاتها، وال شـأن        فالحكم

لهذا الحكم باعتقاد الشاعر، وال بما في شعره من معانٍ فاحشة، ومن يحكم على شعر       

الشاعر بما يحتويه من تلك المعـاني الفاحـشة فهـو ال يحكـم حكمًـا فنيًّـا، وإنّمـا هـو نـاظرٌ            

صول الحكم الفنّي على الشعر الـذي هـو هـدفُ الناقـد وطُلْبَتُـه، قـدْ                 إلى شيءٍ آخر ال يتعلّق بأ     

                                     
محمد بن مريسي، االتجاه األخالقيّ في النقد العربيّ حتى نهايـة القـرن الـسابع الهجـريّ، مكّـة                  . الحارثيّ، د ) ١(

  .٢٣م، ص١٩٨٩/هـ١٤٠٩المكرّمة، النادي األدبيّ الثقافيّ، 
  .٢٥، ١/٢٤مة ديوان بشّار بن برد، ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّ) ٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١١٩

 ـهـ١٤٣٦الثالثون شوال  العدد السابع  و

يكون هذا الشيء ذا مساسٍ بجوانب أخالقيّة، ولكنّ هذه الجوانب األخالقيّة ال تقـدّم مـن      

انتقاد بعـض شـعر بـشّارٍ مـن جهـة مـا فيـه مـن                 "منزلة الشاعر الفنّيّة وال تؤخّرها، ولذا كان        

 . )١("تقادٌ راجعٌ إلى األخالق ال إلى الصناعةالمفاحشة في الهجاء، فذلك ان

ــاهر يفــصل بــين الــشعر ومعتقــد الــشاعر، فــإنَّ القاضــي الجرجــانيّ كــان      وإذا كــان الطّ

 والـــدين، ، ويـــرى أنّ الحكـــم علـــى الـــشاعرية - ال الـــشعر –يفـــصل بـــين شـــاعرية الـــشاعر 

ا سـوء االعتقـاد سـببً   ا على الـشعر، وكـان    كانت الديانة عارً فلو"منفصلٌ عن ديانة الشاعر     

حــى اســمُ أبــي نــواس مــن الــدواوين، ويحــذف ذكــره إذا عُــدّت   يُمْر الــشاعر، لوجــب أنْلتــأخّ

 ة عليـه بـالكفر، ولوجـب أنْ   ة، ومـن تـشهد األمـّ    الجاهليـّ الطبقات، ولَكان أوالهم بذلك أهلُ   

ــم وأضــرابُهما ىيكــون كعــب بــن زهيــر وابــن الزِّبَعــر    عليــه ن تنــاول رســولَ اهللا صــلى اهللا  مّ

ا، وبِكـاء مفحمـين؛ ولكـنّ األمـرين متباينـان، والـدين          ا خرسـً  وسلم وعاب من أصحابه بُكْمـً     

ــاد العــــرب أمثــــال الــــصوليّ   .)٢(" عــــن الــــشعربمعــــزلٍ  )٣( إلــــى غيــــر ذلــــك مــــن نــــصوص النقّــ

 .)٥(.)٤(والعميديّ

@      @      @ 

 

                                     
  .٩٨المصدر نفسه، ص) ١(
محمـد أبـو الفـضل    : الجرجاني، القاضي علي بن عبدالعزيز، الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق وشرح ) ٢(

 ٦٣م، ٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، بيروت، المكتبة العصريّة، ١ علي محمّد البجاوي، ط-إبراهيم
 -خليـل محمـود عـساكر   : د بـن يحيـى، أخبـار أبـي تمّـام، حقّقـه وعلّـق عليـه               الصولي، أبـو بكـر محمـّ      : يُنظر) ٣(

  .١٧٢م، ص١٩٨٠/هـ١٤٠٠، ٣أحمد أمين، ط. د:  نظير اإلسالم الهنديّ، قدّم له-محمّد عبده عزّام
إبـراهيم  : العميدي، أبو سعد محمّد بن أحمد، اإلبانة عن سـرقات المتنبـي، تقـديم وتحقيـق وشـرح                 : يُنظر) ٤(

  .٢٤م، ص١٩٦١ البساطيّ، القاهرة، دار المعارف، الدسوقيّ
وليد قصّاب في كتابه النقد العربي القديم أكثر من ألف نصٍّ تمثّـل االتّجـاه الـديني الخلقـي، وتبـيّن       . جمع د ) ٥(

 .قوته، وشدة حضوره في النقد األدبي عند العرب
 .م٢٠٠٥:  اإلسالميّ، دار الفكر، دمشقجاهنصوص في االتّ: النقد العربي القديموليد، . قصّاب، د: ينظر 



 

 
١٢٠

 الرؤية النقديّة في مقدِّمة الطّاهر بن عاشور  لديوان بشّار بن برد
 عبد اهللا بن عبد الرحمن بانقيب. د
 

 :مكّونات النّص الشعرّي : المبحث الثاني 
وّر الطّاهر بن عاشور النقديّ لمكوّنـات شـعر بـشّارٍ مـن             سيدور هذا المبحث حول تص    

ــعريّة   ــيقى شـ ــانٍ وتـــصويرٍ وموسـ ــة   . ألفـــاظٍ ومعـ ــان المبحـــث األوّل اخـــتصّ بدراسـ ــإذا كـ فـ

ــنصّ           ــات ال ــى مكوّن ــشعريّ، فــإنَّ هــذا المبحــث ســيتّجه إل ــنصّ ال ــدائرة حــول ال المــسائل ال

ام فكـرةٍ ردّدهـا الطّـاهر بـن         وقبل الدخول في تفصيل هذه المكوّنـات سـنقف أمـ          . الداخليّة

عاشور في مقدّمته لها عالقةٌ وطيدةٌ برؤيته النقدية لمكوّنات شـعر بـشّارٍ، وهـي أن بـشّارًا            

  ).آخر المتقدّمين وأوّل المحدثين(

نعتقد أنّـه ال يمكـن أنْ نَتَبـيّن رؤيـة الطّـاهر النقديّـة لمكوّنـات شـعر بـشّارٍ بمعـزلٍ عـن                         

ي المرتكـز األساسـيّ الـذي انطلـق منـه الطّـاهر فـي حديثـه عـن           هذه المقولة أو الفكـرة، فهـ      

 .تلك المكوّنات كما سيتّضح الحقًا

ــل مرحلــةً مهمــةً مــن مراحــل تطــوّر الــشعر         وفحــوى هــذه الفكــرة هــي أنّ بــشّارًا يمثّ

من مظـاهر تحـوّل الـشعر العربـيّ مـن طـوْرٍ إلـى طـور، والـذي                   "العربيّ، فشعره يمثّل مظهرًا     

. )١(" عقْـــدين تـــضمّ حواليهـــا سِـــمْطي الـــشعر القـــديم والـــشعر الجديـــديعـــدّ بحـــقّ واســـطة

ومن . فشعره يجمع بين سمات الشعر القديم وسماتِ شعرٍ حديثٍ سيكون هو فاتحته           

هنا كان شعر بشّارٍ فريـدًا؛ ألنـه يحمـل سـمات مـرحلتين، وأمـا غيـره مـن الـشعراء فيمثّـل                        

 .   المحدث الذي افتتحه بشّارإحدى المرحلتين، إمّا الشعر القديم، وإما الشعر

فتميّز شعر بشّارٍ هو في إحداثه طريقةً وسطًا تجمع بين المتقدّمين والمحدثين، ولذا          

ألنَّ لهجة شعره وجزالـة ألفاظـه   "عُدَّ آخر المتقدّمين وأوّل المحدثين، فهو آخر المتقدّمين        

ــة فــي كثيــرٍ مــن شــع      ــة فــي شــعره وطريقتــه العربيّ ره، وذكــره مفــاخر  ورواج اللغــة العربيّ

                                     
  .٦، ١/٥ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، ) ١(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٢١

 ـهـ١٤٣٦الثالثون شوال  العدد السابع  و

فطريقـةُ  . )١("القبائل وأيّامها وانتصارها، كـلّ ذلـك لـم يقـصر فـي شـيءٍ منـه عـن المتقـدّمين                    

 . المتقدّمين باديةٌ في ألفاظ شعره، وفيما يأتي به من أخبارهم ووقائعهم

ألنّ امـــتالء شـــعره بالمعـــاني الجديـــدة والعـــادات الحـــضريّة مـــن   "وهـــو أوّل المحـــدثين 

مريّاتٍ وزهريّاتٍ وهجاءٍ مقذع، مع النزوع إلى بعـض العنايـة بالمحـسّنات             نسيبٍ رقيقٍ وخ  

اللفظيّة والمعاني العلميّـة، كـلّ ذلـك سـنّة خـالف بهـا طرائـق الـشعر العربـيّ القـديم، وقـد                        

ســنّها للمولّــدين، فهــم يقتفــون آثــاره، ويلحقــون غبــاره، وأوّل مــن اقتفــى طرائقــه ســـلْمٌ           

وليـد وأبـو تمّـام، كـلٌّ فـي ناحيـةٍ مـن نـواحي شـعر بـشّارٍ،           الخاسر وأبو نواس ومـسلم بـن ال    

فإذا كان بشّارٌ سلك طريقة المتقدّمين فإنّـه كـان          . )٢("على تفاوت فيهم من إكثارٍ وإقالل     

في اآلن ذاته فاتحة الشعر المحدث بما أودع شعره من معاني الحضارة الجديدة، وبما ورد                

ولذا فإنه هيّأ   . ه شعره من المحسّنات البديعيّة    فيه من عادات مجتمعه وعصره، وبما دبّج ب       

السبيل لمن بعده من الشعراء المحدثين الذين أُولعـوا بالمـذهب الجديـد، فغـدا كـلّ واحـدٍ           

منهم محاكيًا ناحيـةً مـن نـواحي هـذا المـذهب الجديـد، وبقـي بـشّارٌ ممتـازًا عـنهم بجمعـه                      

 .بين المذهبين؛ القديم والجديد

ين القديم والجديد يمثّل مرحلةً مهمّـةً فـي تـاريخ الـشعر العربـيّ؛               وبشّارٌ بهذا الجمع ب   

ــد، فغــدا صــاحب           ــشعريّ الجدي ــنهج ال ــين طريقــة القــدماء وال حيــث كــان شــعره يجمــع ب

ــز يجمــع    ــسْلكٍ شــعريٍّ متميّ فــي شــعره أفــضل معــاني الــشعر العربــيّ القــديم ومعــاني     "مَ

، وأجـــود ألفـــاظ العربيّـــة القـــرآن وكـــالم الفـــصحاء والـــذين جـــاءوا عقـــب ظهـــور اإلســـالم  

الفصيحة، وتطرّق إلى وصـف الحـضارة الجديـدة فـي أجلـى مظاهرهـا، فلـم يفتـه المتقـدّمون                     

ولم يفضله المتأخّرون، على أنّك تجد في شعره صورًا من حالة العـرب فـي الجاهليّـة، ومـن             

                                     
  .١/٥١المصدر نفسه، ) ١(
  .١/٥١المصدر نفسه، ) ٢(



 

 
١٢٢

 الرؤية النقديّة في مقدِّمة الطّاهر بن عاشور  لديوان بشّار بن برد
 عبد اهللا بن عبد الرحمن بانقيب. د
 

هذّبـة، ومـن   حالة الحضارة اإلسالميّة األولـى، ومـن حـضارة األمـويين العربيّـة اإلسـالميّة المت             

 .   )١("حضارة الدولة العبّاسيّة العربيّة اإلسالميّة الفارسيّة

ــاهر ابــن عاشــور فــي أنَّ بــشّارًا اخــتطّ طريقــةً وســطًا تجمــع بــين      ــا نوافــق الطّ وإذا كنّ

القدماء والمحدثين إال أنّنا ال نسلّم بأنَّ هذا مما خُصَّ به وحده؛ ألنّنا نجد عددًا من الشعراء 

عبّاســيّ األول ينهجــون الــنهج ذاتــه فــي الجمــع بــين القــديم والمحــدث كــأبي      فــي العــصر ال 

 .نواس، ومسلم بن الوليد، وأبي تمّام

ــاهر )٢(ومــن هــذه الــسمة الــشعريّة التــي تجمــع بــين القــديم والمحــدث    تــصدر رؤيــة الطّ

 .  وهو ما سنحاول تجليته في اآلتي. النقديّة في بحث مكوّنات شعر بشّارٍ

  األلفاظ-١
ي ألفاظ بشّار بن برد الشعريّة تمثيلًـا للمنزلـة التـي وضـعه فيهـا الطّـاهر بـن عاشـور،                      تأت

وهـو مـا   . تلك المنزلـة التـي حـوت سـمات المتقـدّمين، وبـشّرت بطـورٍ جديـدٍ للـشعر العربـيّ                

تفــرّد بــه بــشّارٌ عــن غيــره مــن الــشعراء، فــإنْ قارنتــه بــبعض ممثّلــي الــشعر القــديم مــن             

ــال الفــرزدق       معاصــريه ومــن تقدّمــه قل  " ــال رؤبــة وذي الرُّمــة وأمث ــة أمث ــا مــن شــعراء البادي يلً

                                     
  .٨٧، ١/٨٦المصدر نفسه، ) ١(
ر بـشّارٍ تفـسيرًا   حسين الـواد تفـسير ظـاهرة القـديم والحـديث فـي شـع       . يمكن اإلشارة هنا إلى محاولة د  ) ٢(

فـي شـعر بـشّارٍ نزوعًـا إلـى المطلقـات والثوابـت والمطّـردات والجـواهر                 " القـديم "فلسفيًّا فنيًّا، حيـث يغـدو       
ــا بــالكالم إلــى مرحلــة التــسميات األولــى، ذلــك العهــد الــذي شــهد إطــالق األســماء علــى األشــياء،        ورجوعً

فـي شـعر بـشّارٍ نزوعًـا إلـى مجريـات          " ديثالحـ "ويغـدو   . وشهد تأنيس الكون بتـسميته وتـسمية مكوّناتـه        
 القـديم  –وكـان كـال النمـوذجين    . الحياة اليوميّة ووقائعها بمـا اسـتند إليـه مـن قـصٍّ وسـردٍ ولغـة تخاطـب              

 يوهم بالواقع إيهامًا فنّيًّا، ويحمل على التصديق، ممّا جعل المسلكان يفضيان إلـى غايـة فنّيّـةٍ                 –والحديث  
 .الجوفاء ببنية من الوقائع متوهّمة تدور األلفاظ فيها على غير أسمائها" قعالوا"واحدة هي ملءُ بنية 

، بيــروت، دار الغــرب ١، ط"نظــرة فــي شــعر بــشّار بــن بــرد "حــسين، تــدور علــى غيــر أســمائها . الــواد، د:  يُنظــر -
 . م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥اإلسالمي، 
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. )١("وجرير لم تجد في شعرهم ما تجد في شعر بشّارٍ من دقّة المعاني وال مـن رقّـة األلفـاظ                  

 .  )٢("فصاحة ألفاظ بشّارٍ بلغت الحدّ األقصى"وإنْ قارنته بالمحدَثين وجدتَ 

اء مـن النقـاء اللغـويّ والجـودة والفـصاحة،           ففي ألفاظ شعر بشّارٍ مـا فـي أشـعار القـدم           

وفيها في اآلن ذاته استيعابٌ لما طرأ على عـصره مـن معـانٍ حـضريّةٍ وصـفاتٍ جديـدة، ولـذا                   

ــه   ــة األدب عــن بــشّارٍ إنّ ال يعنــون "فــإنّهم ) آخــر المتقــدّمين وأوّل المحــدَثين : (حــين قــال أئمّ

ــه لــم يوجــد منفــردًا فــي عــصر    ه، وإنمــا عنــوا ديباجــة شــعره  بــذلك تــاريخ وجــوده ضــرورة أنّ

صـالح بـن عبدالقـدّوس، وبعـضهم        : وطريقته، فمعاصـروه يلحـق بعـضهم بالمحـدَثين، مثـل          

فتميّز بشّارٍ ليس في وجوده في حقبـةٍ زمنيّـة فاصـلة            . )٣("رؤبة وذي الرُّمة  : بالمتقدّمين، مثل 

عكـاس ذلـك   بين عهدين، فإنّ غيره من الشعراء عاش الحقبة ذاتهـا، ولكـنّ تميّـزه فـي ان     

علــى شــعره بــأنّ جــاء محتــذيًا القــديم ومــستوعبًا الجديــد فــي الوقــت نفــسه، بينمــا تجــاذب  

 . معاصريه أحدُ طرفي الطريقة، فإمّا نسجًا على منوال القديم، وإمّا سَيْرًا نحو الجديد

ــا وال  "وبــسببٍ مــن هــذه الطريقــة التــي اخــتُصَّ بهــا بــشّارٌ    فإنّــك ال تجــد فــي ألفاظــه ثقلً

وصراحة داللة ألفاظه على المعاني بيّنةٌ واضـحةٌ تـرى فيهـا كيـف يخطـر لـه                  . ا وال كلفة  تنافرً

المعنى الجليل والدقيق والعـامّي، فـال يتريّـث فـي التعبيـر عنـه بأفـصح األلفـاظ دون اسـتعانة            

 .  )٤("بزيادة أو حذف، بحيث تلوح لك الفصاحة العربية برُوائها واالنسجام المولّد ببهائه

                                     
  .١/٥٥ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، ) ١(
  .١/٥٦المصدر نفسه، ) ٢(
  .١/٥٦المصدر نفسه، ) ٣(
  .١/٥٦المصدر نفسه، ) ٤(
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طّاهر لفصاحة ألفاظ بشّارٍ وسالمة تراكيبه عدّة أمثلةٍ، من ذلك استشهاد           ويضرب ال 

بمعنــى الخطــة ) البــزالء( الســتعمال )٢( والزمخــشريّ فــي األســاس )١(الجــوهريّ فــي الــصحاح 

 : بقول بشّارٍ)٣(العظيمة

 )٤(بِبَزْلَاءِ نَهَّاضٌ المـَسالِكِ رَحْبُ       فُرُوجُهُمُ قَوْمًا شَغَلَتْ إِذا إِنّي

فغدا شعر بشّارٍ دليلًا تستدلّ به المعاجم على استعمال لفظةٍ لمعنًى ما، ومـا ذاك إال                

 .الستيثاقها من صحّته ونقائه

ــاهر أيــضًا علــى فــصاحة ألفــاظ بــشّارٍ بمــا ذكــره ابــن منظــورٍ فــي لــسان          ويــستدلّ الطّ

الماضـي وضـمّها فـي    بفـتح الـراء فـي    ) بَـرَأت أبْـرُؤ  (واسـتعمال  ) بَـرَأ ( عند حديثـه عـن       )٥(العرب

 :المضارع، وكيف لحّن بعضهم هذا االستعمال لبشّارٍ في قوله

 )٦(تَبْرُو عَيْنَكَ لَعَلَّ بِصَبْرٍ فُزْ       فَقالُوا مَكاني مِن الحَيُّ نَفَرَ

حتّى إنّ الجوهريّ لم يذكره، وبشّارٌ بريء من اللحن؛ إذ ذكر هذا االسـتعمال سـيبويه                

فأنـت تـرى كيـف اقتـصر بـشّارٌ علـى الفـصيح،              : "لطّـاهر علـى ذلـك بقولـه       ثمّ علّـق ا   . والمازنيّ

وكيف تناساه الناسُ حتّى أهمله الجوهريّ، وحتّـى اجتـرأ مـن اجتـرأ علـى تلحـين بـشّارٍ فـي              

 .  )٧("حين استعمل األفصح

                                     
أحمــد عبــدالغفور : ، تحقيــقة الــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيّــ،أبــو نــصر إســماعيل بــن حمــاد، الجــوهري) ١(

  .٤/١٦٣٤، "بزل"م، ١٩٨٧/هـ١٤٠٧، بيروت، دار العلم للماليين، ٤عطّار، ط
عبـدالرحيم محمـود، عـرّف      . أ:  أبو القاسم محمود بن عمر، أساس البالغة، تحقيـق         الزمخشري، جار اهللا  ) ٢(

  .٢٢، ص"بزل"أمين الخولي، بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر، .أ: به
  .١/٨٧ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، ) ٣(
 ".قَوْمًا فِقَاحُهُمُ: "رواية الديوان) ٤(

  .١/١٤٨د، بشّار، الديوان،      ابن بر
  .١/٣١، "برأ"دار صادر،  بيروت، ،١منظور، محمد، لسان العرب، ط ابن: يُنظر ) ٥(
  .٤/٨٠ابن برد، بشّار، الديوان، ) ٦(
  .١/٨٧ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، ) ٧(
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 :ويشير الطّاهر إلى ارتقاء ألفاظ بشّارٍ وبعدها عن االبتذال، من ذلك قول بشّارٍ

 )١(ذَنْبِ مِن أَحْدَثْتُ وَمَا قَتْلًا       أَشعَرَنِي الحُبَّ نَّإِ :نَادَيْتُ

 .)٢("لتجنّب االبتذال) قتلني: (دون أنْ يقول) أشعرني قتلًا: (فقوله "

وبلغ بشّارٌ في احتذائه أساليب كالم العرب مبلغًا كبيرًا، ينمّ على إدراكٍ واعٍ لـدقائق          

على طريقة العرب في أسـاليب تراكيـب   "سج نظمه  األسلوب العربيّ ألفاظًا وتراكيب، فين    

ويــذكر الطّــاهر فــي هــذا . )٣("الجمــل عنــدهم، وفــي تــوخي الكلمــات الواقعــة فــي أشــعارهم 

 :الصدد بيت بشّارٍ

 )٤(التَبْكِيرِ في النَّجَاحَ ذَاكَ إِنَّ       الهَجيرِ قَبْلَ صَاحِبَيَّ بَكِّرَا

ر التي ذكرها عبـدالقاهر الجرجـاني فـي         وذلك في القصة المشهورة له مع خلف األحم       

 أبـي عمـرِو بـنِ العـالء وخلـفٍ      )٥(كنـت أشـدو مـن   : "دالئل اإلعجاز، حيث روى األصـمعي قائلًـا   

ــسلِّمانِ عليــه بغايــةِ اإلعظــامِ، ثــم يقــوالنِ  ارً، وكانــا يأتيــان بــشَّ مــراألَح يــا أبــا مُعــاذٍ، مــا  : ا فيُ

ــسْأال   ــشِدُهما، ويَ ــه، حتــى يــأتيَ وقــتُ    أحــدثْتَ؟ فيُخْبِرُهمــا ويُنْ ــعَيْن ل نِه ويكتبــانِ عنــه متواضِ

ما هـذه القـصيدةُ التـي أحـدثْتَها فـي سَـلمِ بـنِ قُتَيْبَـةَ؟                : وأتيَاه يوماً فقاال  . الزوالِ، ثم ينصرفان  

نعَــمْ، بلغنــي أنَّ : قــال. بلَغَنــا أنَّــك أكْثَــرتَ فيهــا مِــنَ الغَريــب: قــالوا. هــي التــي بلَغَــتْكُم: قــالَ

فانْـشِدْناها يـا أبـا    : قـالوا . فُتيبةَ يَتباصَرُ بالغريـب، فأحببْـتُ أن أوردَ عليـه مـا ال يَعْـرِ            سَلْم بْنَ ق  

 :فأنشدهما. مُعاذ

 التَبْكِيرِ في النَّجَاحَ ذَاكَ إِنَّ       الهَجيرِ قَبْلَ صَاحِبَيَّ بَكِّرَا

                                     
 .باعيّ، وواضحٌ أنه سهوٌ ط"في حين استعمال: "وجاء في المقدّمة

  .١/٢٣٥ابن برد، بشّار، الديوان، ) ١(
  .١/٥٦ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، ) ٢(
  .١/٦٤المصدر نفسه، ) ٣(
  .٣/١٨٤ابن برد، بشّار، الديوان، ) ٤(
 ".كنت أسير مع: "في مقدّمة الطّاهر وطبعة محمّد رشيد رضا للدالئل) ٥(
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 ):جاحَ في التبكيرِإن ذاك الن(لو قلتَ يا أبا مُعاذٍ مكانَ : حتى فرَغ منها، فقال له خلفٌ

 يرِاحُ في التَّبْكِا فالنَّجَكِّرَبَ

ــ: فقــال بــشارٌ. كــان أحــسَنَ إنَّ ذاكَ النجــاح فــي :  فقلــتُ؛ وَحْــشيَّةًةًإِنمــا بنَيْتُهــا أعرابيّ

ــرا فالنجــاحُ : "ون، ولــو قلــتُ التبكيــر، كمــا يَقــولُ األعــرابُ البــدويّ    ، كــانَ هــذا مــن كــالمِ   "بكِّ

فقامَ خلَـفُ فقبَّـلَ بَـيْنَ       : قالَ.  ذاكَ الكالمَ، وال يَدْخُل في معنَى القصيدةِ       المولَّدينَ، وال يُشْبِهُ  

  .)١("عينيه

لمقصد ) ٢(وعلّق عبد القاهر الجرجاني على هذه القصة تعليقًا عَدّه الطّاهرُ تعليلًا علميًّا          

اعلمْ أنَّ : "القاهر، يقول عبد    "الفاء"دون  " إنَّ"بشّارٍ بهذا البناء األسلوبي القائم على الربط بـ       

العاطِفـةِ مـثالً، وأنْ تُفيـدَ مـن     " الفـاءِ "إِذا جاءتْ على هذا الوجهِ، أَن تُغْني غَنـاء         " إنَّ"مِنْ شأنِ   

فأنتَ تَرى الكالمَ بها مستأنفًا غير مستأنف، ومقطوعًـا         . اا عجيبً رَبْط الجملةِ بما قبلَها أمرً    

، لـم تَـرَ     )إنَّ ذاك النجـاحَ فـي التبكيـرِ       (:  مـن قولِـهِ    )إنَّ( ك لـو أَسْـقَطْتَ    أفال تَرى أنَّ  . اا معً موصولً

الكَالَم يلتئِم، ولرأيتَ الجملـةَ الثانيـةَ ال تتَّـصل بـاألولى وال تكـونُ منهـا بـسبيل، حتـى تجـيءَ                       

ومثلــه قــول بعــضِ " بكِّــرا صــاحبيَّ قبــلَ الهجيــر، فــذاك النجــاح فــي التبكيــر : "بالفــاءِ فتقــولُ

 :العرب

 اءُلِ الحُدَاءَ اإلِبِ إنَّ غِنَ    اءُ كَ الفِدَي لَفغَنِّهَا وهْ

ثِه بـه،   ، وإِلى مالءمَتِهِ الكالمَ قبلَه، وحـسْنِ تـشبُّ        )داءُلِ الحُ اءَ اإلبِ إنَّ غِنَ (: فانظرْ إِلى قولِه  

فغنِّهـا وهـيَ لـك      (:  فقلـتَ  )إنَّ (ثـم انظـر إذا تركـت      . ل عليـه  وإِلى حُسْن تعطُّـفِ الكـالمِ األوّ      

، كيـفَ تكـونُ الـصورةُ؟ وكيـفَ يَنْبـو أحَـدُ الكالمَـيْن عـنِ اآلخَـرِ؟                   )غناءُ اإلِبلِ الحـداءُ   الفداءُ،  

                                     
ــد شــاكر، ط : قــاهر، دالئــل اإلعجــاز، قــرأه وعلّــق عليــه  الجرجــاني، عبــد ال) ١( ، القــاهرة، مطبعــة ٣محمــود محمّ

  .٢٧٣، ٢٧٢م، ص١٩٩٢/هـ١٤١٣المدني، 
 :والقصّة في

  .٣/١٣٢ األصفهاني، أبو الفرج، األغاني، -
  .١/٩٠ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، : يُنظر ) ٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٢٧

 ـهـ١٤٣٦الثالثون شوال  العدد السابع  و

 )لفـاءَ ا(رق ذلك؟ حتى ال تَجدَ حيلةً فـي ائتالفِهمـا حتـى تَجْتَلِـبَ لهمـا            عْوكيف يُشئِم هذا ويُ   

 األُلفـةُ بينهمـا مِـنْ    مْ أنْ ليستِ  لَعْ، ثم تَ  )فغنِّها وهيَ لكَ الفداءُ، فغناءُ اإلبلِ الحُداء      (: فتقول

  .)١(" التي كنتَ تَجِدُ، والحسن الذي كنت ترىجنسِ ما كانَ، وأنْ قد ذَهبت األنَسَةُ

الجملـة أو   "يحسن أنْ يأتي حين تكون      ) إنَّ(فهذا البناء التركيبي القائم على التأكيد بـ      

ساؤلًا فتـسعفها  الجمل السابقة متضمّنةً إشـاراتٍ أو إيمـاءاتٍ تثيـر فـي الـنفس المتلقّيـة تـ              

الجملة الثانية بما يزيل التردّد ويجيب عن هـذا الهمـس، فيـدخل قـدرٌ مـن التوكيـد فـي بنـاء                       

العبارة ليواجه هذا التـردّد، مـن ذلـك الجمـل المؤكـدة فـي الكـالم الفـصيح والواقعـة عقـب                       

ســلوب ومــن هنــا فطــن بــشّارٌ أنَّ التوكيــد فــي هــذا األ . )٢("األمــر والنهــي أو اإلرشــاد والتوجيــه

يجعله أشبه بالفطرة األصيلة الـصادقة، وذلـك ألنَّـه أمـر بـالتبكير فـي صـدر البيـت أحـسّ أنَّ                       "

السامع صار في حاجة إلى أنْ يعرف علّة هذا األمـر بـصورة مؤكـدة ليكـون ذلـك أدعـى إلـى                    

هكذا كان كالمًا مرسلًا من غير توكيد لـم تكـن الـصياغة     ) فالنجاح: (قبوله فأكّد، ولو قال   

بالفطرة الواعية ألسـرار الـنفس، عبـارة بـشّارٍ أفـضت إلـى اختالجـة الـنفس المتلقّيـة              أشبه  

 .)٣("واستشفّت حاجتها إلى التوكيد، وجاءت على مذهب الكالم األوّل

ويؤكّــد هــذا مــا بلغــه بــشّارٌ مــن مرتبــةٍ عليّــةٍ فــي إدراك دقــائق أســاليب العــرب وأنمــاط  

 مــن علمــاء الــشعر مــن مثــل خلــف األحمــر،   تراكيبهــا، ال ســيّما وقــد خفــي ذلــك علــى غيــره

ــاد علــى قــوّة تمــرّس بــشّارٍ بــنهج المتقــدّمين،     ــا عنــد الطّــاهر وغيــره مــن النقّ فكــان ذلــك دالًّ

 . والنسج على منوالهم، والسير على طريقتهم

ــد لــه، فقــد راح       ــا داللــة ألفــاظ بــشّارٍ علــى الــنهج الجديــد الــذي كــان فاتحتــه، والممهّ وأمّ

مــصطلحات "دًا مــن االســتعماالت الجديــدة التــي عبّــر بهــا بــشّارٌ عــن        الطّــاهر يــسوق عــد  

                                     
  .٢٧٤، ٢٧٣هر، دالئل اإلعجاز، صالجرجاني، عبد القا) ١(
  .٨٤م، ص١٩٩٦/هـ١٤١٦، القاهرة، مكتبة وهبة،٤محمّد محمّد، خصائص التراكيب، ط. أبو موسى، د) ٢(
  .٨٥المصدر نفسه، ص) ٣(



 

 
١٢٨

 الرؤية النقديّة في مقدِّمة الطّاهر بن عاشور  لديوان بشّار بن برد
 عبد اهللا بن عبد الرحمن بانقيب. د
 

، ودلّ مـــن خاللهـــا علـــى روح ذلـــك العـــصر، وجـــاءت مفـــصحةً عـــن أحـــوال أهلـــه   )١("عـــصره

 .    وعاداتهم

 :يقول بشّارٌ. وهو مصطلح جدَّ في عصره) الحمّال(من ذلك ذكره 

 )٢(بِاألَكَاذِيبِ التَمَنِّي حَبْلِ مَصَرّا       أُجَاوِرُهُ حَمّاالً كُنْتُ وَإِنْ إِنّي

 وهــي كلمــةٌ جديــدة فــي عــصره بمعنــى الــسيّدة، وكــانوا  )٣()ســت"(وجــاء بــشّارٌ بلفــظ 

 .)٤("يعيبون استعمالها، وبشّارٌ لم يعبأ بهم

 فـي  )٥()نـور عينـي  : (ألفـاظ التحبّـب كقـولهم   "ولم يُقتصر األمر على ذلك، فـنظم بـشّارٌ     

، )٧("ذكـر الرواحـل فـي األسـفار       "رٌ في سيره على نهـج المتقـدّمين         وإذا كان بشّا  . )٦("مواضع

 .)٨("ذكر الزوارق واختراقها الفرات ودجلة"فإنَّه في النهج الجديد 

                                     
  .١/٥٣ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، ) ١(
  .١/٢٢٣ابن برد، بشّار، الديوان، ) ٢(
 لِلِّعابْ خُلِقَتْ سِتٍّ لِعيبَ       رُهاوِيَّةً أُسْقى بِهِ بِتُّ :قول بشّارٍمن ذلك ) ٣(

 :وقوله .١/٢٩٧المصدر نفسه، 
 خِطَارُ وَمَدْخَلُنَا سِتٍّ عَلَى       األَعَادِي رَصْدَ مُسَارِقًا دَخَلْتُ

  .٣/٢٢٥المصدر نفسه، 
  .١/٥٣بن برد، ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار ) ٤(
 ذَنْبِ غَيْرِ عَلَى فارَقتِنِي يَوْمَ       بِسَكبِ عَيْني أَصَبْتِ عَيْنِي نُورَ :من ذلك قوله) ٥(

  .١/٢٩٥ابن برد، بشّار، الديوان، 
 وَنَاحَا فَحَنَّ فارَقتِنِي يَوْمَ       جَنَاحَا قَلْبي تَرَكْتِ عَيْنِي نُورَ :وقوله

ــاهر دلّ علــى هــذه      ذك  .٢/٩٢المــصدر نفــسه،  رنــا هــذه األمثلــة فــي هــذا الهــامش، والهــامش الــسابق؛ ألنَّ الطّ
 .االستعماالت دون أنْ يضرب لها أمثلةً، فراجعناها في ديوان بشّارٍ

  .١/٥٣ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، ) ٦(
  .١/٥٣المصدر نفسه، ) ٧(
  .١/٥٣المصدر نفسه، ) ٨(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٢٩

 ـهـ١٤٣٦الثالثون شوال  العدد السابع  و

وعلـــى الـــرغم مـــن أنَّ بـــشّارًا بلـــغ مرتبـــةً رفيعـــةً فـــي احتـــذاء طرائـــق المتقـــدّمين فـــي   

أمـام ظــاهرةٍ لحظهــا فــي  اسـتعماالت األلفــاظ وتراكيبهــا، فــإنَّ الطّـاهر بــن عاشــور يتوقــف   

وهـو توسّـعٌ مبنـيٌّ علـى القيـاس ولـو لـم              . شعر بشّارٍ، وهـي توسّـعه فـي اللغـة وقياسـه فيهـا             

: ينصّ عليه السماع، وقد أوجـز ابـن عاشـور مـذهب بـشّارٍ فيمـا اسـتقرأه مـن ديوانـه بقولـه                 

جواز فشعر بشّارٍ يُستخلص منه مذهبه في طريقة اشتقاق اللغة للمتكلّم بها، فهو يرى           "

اشتقاق األلفـاظ بـصيغة مـن صـيغ االشـتقاق التـي اشـتق بهـا العـرب مـن كـلّ مـادة عربيّـةٍ                      

أصليّةٍ على حسب القواعد والضوابط المستقراة من كالم العرب دون توقّف على سـماع       

 . )١("تلك الصيغة بعينها من تلك المادة

اعـد المـستنبطة    فبشّارٌ ال يختـرع قواعـد اشـتقاقيّة جديـدة، بـل يـسير علـى وفـق القو                  

من كالم العرب، ولكنْ دون اقتصارٍ على الـسماع، فـإذا كـان اشـتقاق اللفـظ يتناسـب مـع           

القواعــد المقــرّرة، فهــو جــائزٌ عنــده وإنْ لــم يُــسمع عــن العــرب ذلــك اللفــظ بتلــك الــصيغة  

باب في أنَّ   "ولعلّ هذا يذكّر بالباب الذي عقده ابن جنّي في خصائصه وسمّاه بـ           . االشتقاقيّة

 .  )٢("ما قيس على كالم العرب فهو من كالم العرب

 :في قوله) مُقْوَدّ(وأورد الطّاهر عدّة أمثلة على ذلك، كاستعمال بشّارٍ وصف 

 )٣(الـمُقْوَدِّ الـمُسْلَنْطِحِ العَسْكَرِ في       الجُرْدِ غُلَوَاءِ مِنْ كَأَنَّهُ

اء على وزن مُعْوجّ ومـزورّ ومحمـرّ مـن          وال اقودّ، ولكنه ج   ) مُقْوَدّ(ولم يُنقل عن العرب     "

 . )٤("اعوجّ وازورّ واحمرّ، فقدّر بشّارٌ فعل اقودّ، وصاغ منه مُقْوَدّ

                                     
  .١/٨٠صدر نفسه، الم) ١(
، القـاهرة، الهيئـة المـصريّة العامّـة     ٤محمّـد علـي النجّـار، ط   : ابن جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقيق     ) ٢(

  .١/٣٥٨م، ١٩٩٩للكتاب، 
  .٢/١٦٩ابن برد، بشّار ، الديوان، ) ٣(
  .٨١، ١/٨٠ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، ) ٤(



 

 
١٣٠

 الرؤية النقديّة في مقدِّمة الطّاهر بن عاشور  لديوان بشّار بن برد
 عبد اهللا بن عبد الرحمن بانقيب. د
 

فــي ميمنــة الجــيش ومَيْــسَرته، وإنّمــا يــسمَّيان ) "جَنَابَاويْــه(ومــن ذلــك اســتعمال بــشّارٍ 

ن؛ ألنَّهما تأخذان جنـابي الطريـق،       إنّما سُمِّـيَتَا مُجَنِّبَتَي  : مُجَنِّبتي الجيش، فلمّا قال أهل اللغة     

سمّاهما باسم المكان، هذا إذا لم يكن قد ثبت سماع هذا اإلطالق من أهـل اللـسان، وقـد                   

 .  )١("أهمله مدوّنو اللغة

مخالفـة  "ولم يُقتصر توسُّعُ بشّارٍ على القياس في صيغ االشتقاق، بـل تعـدّى ذلـك إلـى                  

ظيرهــا، ولعلّهــا مــن النــادر الــذي أهملــه أيمّــة  قواعــد اإلعــراب، فلــه شــذوذاتٌ غيــر مــسموعٍ ن

 .  )٢("العربيّة لشدّة ندوره

، ولعـلّ ذلـك يـأتي    )٤( إداللًـا بعلمـه فـي العربيّـة    )٣(ورأى الطاّهر في توسّع بشّارٍ ومخالفاته     

مؤكّدًا أيضًا للطريقة الشعريّة الجديدة التـي افتتحهـا، ومَـدَّهَا مـن جـاء بعـده مـن الـشعراء                   

كثر اتّساعًا، ستكون محلّ نظر النقّاد العرب، ومادّة نزاعهم وجـدلهم، ممّـا             إلى مجاالتٍ أ  

 .دالئله في التراث النقديّ أوضح من أنْ تُساق له األمثلة

                                     
  . ١/٨٠در نفسه، المص) ١(
  .١/٨٢المصدر نفسه، ) ٢(
فــإذا تركنــا المــنهج إلــى الطريقــة التــي  : "عبــدالفتاح نــافع حــين قــال عــن بــشّارٍ . نــشير هنــا إلــى مــا ذكــره د ) ٣(

سلكها في صوره واختطّ بها مذهبه في التصوير نجدها تقوم أوّلًا وقبل كلّ على استغالل اللغة بكـلِّ مـا                 
لو أدّى به األمر إلى الخروج على قواعد اللغة وأصولها من أجل الوصول إلى الجمـال         فيها من إمكانات حتّى     

 ".الفنّيّ
م، ١٩٨٣عبــدالفتاح صــالح، الــصورة فــي شــعر بــشّار بــن بــرد، عمّــان، دار الفكــر للنــشر والتوزيــع،           .  نــافع، د-

 .٢٩٠ص
دلّـةٍ مـن شـعر بـشّارٍ؛ ألنّ الـذي فـي هـذا            ونعتقد أنَّ في مثل هذا القول ضربًا من المبالغـة يحتـاج القبـول بـه إلـى أ                  

الــشعر كمــا الحــظ الطّــاهر بــن عاشــور ال يعــدو أنْ يكــون توسّــعًا أو مخالفــةً، لكنّــه ال يــصل إلــى الحــدّ الــذي  
 . يُوصف فيه بأنّه خروجٌ على أصول اللغة وقواعدها

  .٨٠، ١/٧٩ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، : يُنظر ) ٤(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٣١

 ـهـ١٤٣٦الثالثون شوال  العدد السابع  و

  المعاني- ٢
 صدر بحث الطّاهر بـن عاشـور لمعـاني شـعر بـشّارٍ مـن الرؤيـة النقديّـة ذاتهـا التـي تـرى               

ن، حيث كان بشّارٌ يصوغ عددًا من قصائده على         بشّارًا خاتمة المتقّدمين وفاتحة المحدَثي    

فيذكر األطالل والرسوم والغُدر والمراعي إعجابًا      "طريقة النظم العربيّ من جهة المعاني       

لم يقـصر نفـسه علـى    "، وفي الوقت ذاته فإنَّه     )١("بمقدرته على االلتحاق بشأو العرب الخلّص     

دعـه المعـاني الحـضريّة المـستجدة فـي          متابعة المتقدّمين من الشعراء في معانيهم، بل أو       

 . )٢("عصره، فوصف حالة الناس في عصره ومحاسن شرابهم وبساتينهم

فيجمــع بــشّارٌ فــي معانيــه بــين الديباجــة الــشعريّة القديمــة والــنهج الجديــد الــذي يبــرز     

قد شاركه بعضهم في    "وإذا كان معاصروه والمتأخرون عنه      . حضارة العصر وأحوال أهله   

حضريّة وبعضهم في المعارف العقليّة؛ فإنّهم لم يتّفق ألحدٍ منهم أنْ ينال مثـل          المعاني ال 

بمــا ســعد بــه بــشّارٌ مــن النــشأة فــي       "، وال أنْ يــسعد )٣("بــشّارٍ فــي نــشأته العربيّــة البدويّــة    

 .)٤("الفصاحة والبالغة الخالصتين

ربيعـة إذا كـانوا   وفي المقابل فإنَّ المتقدّمين عليه مثل النابغة وحسّان وعمـر بـن أبـي       

قــد شــاركوه فــي الفــصاحة والبالغــة والمعــاني القديمــة؛ فــإنَّهم لــم يكتــسبوا مــا أكــسبته "

 .)٥("الحضارة من دقّة معاني المعارف والحكمة وعظمة الدولة ورقّة الغرام والمجون

 :ومن القصائد التي حذا فيها بشّارٌ حذو المتقدّمين في معانيها، قصيدته التي مطلعها

 )٦(كَثِيبُ األَبْرَقَيْنِ بَيْنَ وَشَاقَكَ       طَرُوبُ وَأَنْتَ "حَوْضَى" إِلى تَطَرِبْ

                                     
  .١/٦٤المصدر نفسه، ) ١(
  .٥٣، ١/٥٢المصدر نفسه، ) ٢(
  .١/٥٥المصدر نفسه، ) ٣(
  .١/٥٥المصدر نفسه، ) ٤(
  .١/٥٥المصدر نفسه، ) ٥(
  .١/٢٠٨ابن برد، بشّار، الديوان، ) ٦(



 

 
١٣٢

على منوال قصائد العرب، فلـذلك ذكـر النـؤي واألطـالل،      "فقد نسج بشّارٌ قصيدته هذه      

وكــان الــشعراء وخاصــة بــشارًا يتنافــسون فــي محاكــاة شــعر العــرب؛ لتظهــر مقــدرتهم     

 .)١("عرهم وشعر فحول الجاهليّةالبالغيّة بالموازنة بين ش

 :وأما تضمين شعره معاني عصره؛ فمن ذلك قوله في وصف البساتين

 األَعْنَابُ بِهِ حَفَّتْ قَيْصَرِيٍّ       مَشِيدٍ وَقَصْرٍ خُضْرٍ جِنَانٍ في

 )٢(صَخَّابُ دُونِهَا مِنْ خَليجٌ ـنُّ       وَيَستَـ الحَمامِ مَلْعَبُ فَوْقَهَا

 :ديثه عن أحوال الناس، كقولهومن ذلك ح

 )٣(بِالمِسْبَاحِ وَعَاذَ الصَّالةَ أَلِفَ       مَا بَعْدَ البَخيلَةِ سِحْرُ وَأَصَابَهُ

 :وكقوله. )٤("فذكر المسباح وهو المسبِّحة"

 )٥(المِرْبَدُ لِلْقَدَمِ ذَلَّ كَمَا       رُعْتَهُ إِذَا ذُلًّا وَيُعْطِيكَ

 .)٦("ثرة من يدخله من الناس فقد ذلّ لألقداميعني مربد البصرة، لك"

ويذهب الطّاهر إلى أنَّ بشَّارًا كان دقيق الوصف فيمـا يطرقـه مـن معـانٍ، ويُلْمِـحُ إلـى أنَّ                      

فـإذا قـرأت   "، فهو يهبه مزيدًا من التدقيق والنفـاذ إلـى صـفات األشـياء      )٧(لعماه دورًا في ذلك   

                                     
  .١/٢٠٨المصدر نفسه، ) ١(
  .١/٣٥٠المصدر نفسه، ) ٢(
 ".سحر النّحيلة: "المقدّمةورواية الطّاهر في  . ٢/٩٣المصدر نفسه، ) ٣(
  .١/٥٣ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، ) ٤(
  .٣/١١٨ابن برد، بشّار، الديوان، ) ٥(
  .١/٥٣ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، ) ٦(
هـا ومناهجهـا مـن فكـرة أثـر العمـى            انطلق عددٌ من الدراسات التي درست شعر بشّارٍ على تنوّع اتجاهات          ) ٧(

نـذكر منهـا علـى سـبيل المثـال ال الحـصر غيـر مـا ذكرنـا فـي            . في صقل شعره وتميّزه بدقّة الوصف وعمقه      
 :بعض الهوامش السابقة اآلتي

 .م ١٩٧١، القاهرة، مكتبة الخانجي، ٢محمّد، شخصيّة بشّار، ط.  النويهي، د-
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 عربيةمجلة العلوم ال  ١٣٣

 ـهـ١٤٣٦لثالثون شوال  العدد السابع  وا

ويعـضِّد ذلـك   . )١("ألشـياء شعره لم تـشعر بأنـه أعمـى، وذلـك مـن فـرط دقـة علمـه ووصـفه ل             

غـوّاصٌ نظّـارٌ، يـصف الـشيء لـم يـره            : "بقول األصمعيّ عندما سأله المازنيّ عن بـشّارٍ فقـال         

مثل : له) أي المازنيّ (فقلتُ  . وكأنه رآه، ويجمع في البيت الواحد ما فرّقته الشعراء في عدّة          

 :مثل قوله: أيش؟ فقال

 )٢(حَسَنَا وَمَنْظَرًا طِيبًا جْمَعُتَ       مُنَوَّرَةٌ رَوْضَةٌ كَأَنَّهَا

 :وقوله

 .)٤(")٣(العُشَّاقِ مَصَارِعَ وَأَخْشَى ـكِ       عَيْنَيْـ سِحْرَ أَشْتَهِي وَاهللا أَنا

وبشّارٌ عند الطّاهر من أكثر الشعراء ابتكارًا للمعاني، ولِبكارة معانيه وحُسْنها لَـهِجَ            

ليعمدون إلـى معانيـه فيـسرقونها       "يها، حتى إنهم    عددٌ من الشعراء باألخذ عنه ومتابعته ف      

 :قال بشّارٌ. ويتصرّفون فيها

 )٥(اللَّهِجُ الفَاتِكُ بِالطَّيِّبَاتِ وَفَازَ       بِحَاجَتِهِ يَظْفَرْ لَمْ النَّاسَ رَاقَبَ مَن

 :فأخذه سَلم بن عمرو الملقّب بالخاسر فقال

 .)٦("الجَسُورُ بِاللذَّةِ فَازَوَ       غَمًّا مَاتَ النَّاسَ رَاقَبَ مَنْ

 :وأمَّا قول بشّارٍ

 )٧(حَبِيْبُ إِلَيْكَ فَمَغْنَاهُ غُلَامٌ       يَافِعٌ أَنْتَ إِذْ أَحبَبْتَ مَنْ تَذَكَّرُ

                                     
، الريـــــاض، النـــــادي األدبـــــي،  ١ البـــــصريّة فـــــي شـــــعر العميـــــان، ط عبـــــداهللا الــــــمُغامري، الـــــصورة .  الفيفـــــي، د-

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧
 .م١٩٩٩عدنان عبيد، شعر المكفوفين في العصر العباسي، عمّان، دار أسامة للنشر والتوزيع، .  العلي، د-

  .١/١٩ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، ) ١(
  .٤/٢٤٤ابن برد، بشّار، الديوان، ) ٢(
  .٤/١٣٧المصدر نفسه، ) ٣(
  .١/٩١ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، ) ٤(
  .٢/٥٦ابن برد، بشّار، الديوان، ) ٥(
  .١/٦٣ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، ) ٦(
  .١/٢١١ابن برد، بشّار، الديوان، ) ٧(
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 :في قوله) ابن الرّومي(فأخذه علي بن العباس "

 اـــــهُنَالِكَ بَابُـــــــــالشَّ قَضَّاهَا مَآرِبُ       إِلَيْهِمُ الرِّجَالِ أَوْطَانَ وَحَبَّبَ

 .)٢(")١(لِذَلِكَا فَحَنُّوا فِيهَا الصِّبَا عُهُودَ       ذَكَّرْتهمُ أَوْطَانَهُمُ ذَكَرُوا إِذَا

ــدُّ بــشّارٌ كمــا يــرى الطــاهر أوّل شــاعرٍ     ذكــر شــرب الخمــر علــى ذكــر األحبــة فــي    "ويُعَ

 :الحزن وضده، كقوله في الديوان

 )٣(مَسْدُودِ غَيْرُ بَابٌ الـمَنِيَّةِ بَابُ       رُزِئْتَهُمُ إِخْوَانٍ تِمَوْ عَلَى فَاشْرَبْ

 :وقوله في الملحقات

 )٤(األُبَنِ مِنَ صَفَا زَمَانًا تَلْقَى       فَمَا الزَّمَانِ أُبْنَةِ عَلَى فَاشْرَبْ

 :وقوله أيضًا

 .)٦(")٥(بِالكَاسِ السِّنِّ قَرْعَ الهَمُّ حَبُيَصْ لَا    مُرْتَفِقًا الدَّهْرِ حَدَثَانِ عَلَى فَاشْرَبْ

فـنظم الـشعر علـى طريقـةٍ لـم          "وقاد ابتكارُ المعاني بشّارًا إلى ابتكار أساليب جديدة         

تكــن معروفــة، وهــي طريقــة المراســلة، وذلــك رســالة شــعريّة راســل بهــا عبــدة، وهــي فــي   

 :الديوان

 القَلْبِ يَةِــــــقَاسِ إِلَى           بِالحُبِّ الـمَشْهُورِ مِنَ

 حِبِّي يَا وَجْهِكِ عَلَى         العَرْشِ ذِي اهللاِ سَالمُ

                                     
، القاهرة، مطبعة دار الكتب والوثائق القوميّة بالقـاهرة،         ٣حسين نصّار، ط  . د: ن، تحقيق ابن الرومي، الديوا  ) ١(

 ٥/١٨٢٦م، ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤
  .١/٦٣ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، ) ٢(
  . ٣/١٤٣ابن برد، بشّار، الديوان، ) ٣(

 مَسْدُودِ غَيْرُ يعَنِّ الـمَنِيَّةِ بَابُ: ورواية الطّاهر في المقدّمة
  .٤/٢٣٠المصدر نفسه، ) ٤(
  .٤/١٠٠المصدر نفسه، ) ٥(
  .١/٥٤ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، ) ٦(
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 ـهـ١٤٣٦الثالثون شوال  العدد السابع  و

 )١(قَلْبِي وَمُنَى عَيْنِي ةَ              رَّــــــــــقُ يَا دُـــــبَعْ فَأَمَّا

 . )٢("إلخ... 

ا كان مسبوقًا إلى طريقة المراسلة الـشعريّة، ولـم   وما يجب تسجيله هنا هو أنَّ بشّارً      

يكــن أوّل مــن ابتكــر هــذه الطريقــة، فقــد ســبقه إليهــا عمــر بــن أبــي ربيعــة الــشاعر األمــويّ،  

 . )٣(وكُتبتْ دراسةٌ حول هذه الطريقة عند ابن أبي ربيعة

نـت  وابتكارُ المعـاني هـو أحـد أهـمِّ الـصفات التـي تميّـز شـاعرًا عـن آخـر، وكثيـرًا مـا كا             

تستوقف النقّاد العرب وهم يتلمّسون سمات النبوغ الشعريّ، ويبحثون عن أسبابه، وأدّى        

بهم كثرة نظرهم فيها إلـى مـا يمكـن تـسميته بتـاريخ المعنـى الـشعريّ، إذ ظلـوا يتتبّعـون                       

توارد الشعراء على معنـى مـا سـبق إليـه أحـدهم، فينظـرون فـي سلـسلة وروده، ومـا لحقـه                       

والطّـاهر بـن   . التـوارد، وعقـدوا لـذلك قِـسْمًا غيـر قليـل مـن مـصنّفاتهم              من تغيير جرّاء هـذا      

عاشور يسير في ذلك على طريقتهم، فيرى في ابتكار بشّارٍ لمعانيه، ومتابعة الشعراء له              

 . فيها، دليلًا على تميّزه، وأمارةً من أمارات تفوّقه الشعريّ

 )٤(تجديد في األغراض الشعريّةوتجاوز ابتكار بشّارٍ المعاني إلى دائرة أوسع تشمل ال     

فما خـال   "، وظل مصنفو مدوّنات األدب ينهلون من شعره         )٥("فقد طرقها كلها وأبدع فيها    "

غـرضٌ مـن أغـراض الـشعر إال وضــعوا علـى رأس مباحثـه تاجًـا مــن فرائـد بـشّار، ثـم تــراهم           

                                     
  .١/٢٣٣ابن برد، بشّار، الديوان، ) ١(
  .١/٥٤ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، ) ٢(
محمّد، القصيدة الرسالة فـي شـعر عمـر بـن أبـي ربيعـة، مجلـة حـروف،            . د.عزمي، ربيع، أ  . د.الصالح، أ : ينظر) ٣(

http://huroof.org/V١/R١.htm 
، فلمّـا وجـدت   )المعنى(تردّدت الدراسة بين إفراد األغراض الشعريّة بفقرةٍ مستقلّةٍ ودمجها ضمن فقرة        ) ٤(

 بـشّارٍ فيهـا وابتكـاره داخلهـا، آثـرتْ دمجهـا مـع               معالجة الطاهر النقديّة لألغـراض تنبـع مـن ناحيـة تجديـد            
، ألنَّها عرضت للمعاني المبتكرة عند بشّارٍ، فيكون الحديث متّصلًا من ناحية، وألنَّ الغرض             )المعنى(فقرة  

 .الشعريّ هو في حقيقته مستوى من مستويات المعنى إذا وسّعنا داللة المعنى ودائرته من ناحيةٍ أخرى
  .١/٥٨مّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، ابن عاشور، مح) ٥(
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ـــحَبّ، ســواء فــي ذلــ         ــتقطُ ال ــر حيــث يُلْ ــى التقــاط جــواهره تــساقط الطي ك يتــساقطون عل

 .)١("الحكيم والبليغ والخليع وصريع الـحُبّ

ــدَى الــشعر ولحمتــه "، فهــو )النــسيب(فقــد أبــدع بــشّارٌ فــي بــاب    ، ويبلــغ إعجــابُ  )٢("سَ

علـى مـصراعيه وتـارك امـرئ القـيس         "الطّاهر بنسيب بشّارٍ مداه، فهـو فـاتح بـاب النـسيب             

 رغّـبهن اإلقبـال علـى    فيه عييًّا، وهو أوّل من أطنب في أوصـاف محاسـن النـساء فـذلك ممّـا          

شعره، وقد أبـدع بـشّارٌ فـي وصـف خلـوات الحـبّ ومـشاكاة المتحـابّين، وتوسّـط الرسـل،                      

ومراقبة الرقباء، وعذل العذّال، بما لم يسبقه إلى تفصيل التوصيف فيـه أحـدٌ مـن الـشعراء،           

 :وهو الذي فتح ألبي نواس وأتباعِه هذه الطريقة، وانظر قصيدته التي أوّلها

 .)٤(")٣(مُحْتَشِدَا الهَمُّ وَبَاتَ العُيُونُ عَنِّي       رَقَدَتْ وَقَدْ مِنِّي جَارَتِي بَتْتَعَجَّ

في شعر بشّارٍ قدّم تتبّعًا لمسيرته وتطـوّره منـذ          ) الهجاء(وعندما عرض الطّاهر لباب     

اخر قليلًا بالنسبة للحماسة والمف  "الجاهلية وحتى عصر بشّارٍ، فوجد أنه كان في الجاهلية          

نَبْــزٌ بمعايــب واقعــة مــن قبــائح المهجــوّ وســقطاته وحــط لمقــداره "، ومعظمــه )٥("والنــسيب

، وكــان يــسلك )٦("وتعبيــرٌ لــه بمــساوئ الخــالل عنــدهم مــن الجــبن وتحمّــل الــضيم واللــؤم   

بـسبب مـا بقـي      "وأمـا عنـد شـعراء اإلسـالم فكَثُـرَ           . )٧("التعريض والتلميح والمبالغـة   "طريق  

ن العــداوة القديمــة وتحقيــر بعــضهم قبائــل مــنهم، فكــان ذلــك فــي     بــين قبائــل العــرب مــ  

                                     
  .١/٦المصدر نفسه، ) ١(
  .١/٤٤المصدر نفسه، ) ٢(
  . ٢/١٣٨ابن برد، بشّار، الديوان، ) ٣(

 .، ولعلّه سهوٌ طباعيّ"وقد رقدا: "في مقدّمة الطّاهر
  .٥٩، ١/٥٨ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، ) ٤(
  .١/٦٨لمصدر نفسه، ا) ٥(
  .١/٦٨المصدر نفسه، ) ٦(
  .١/٦٨المصدر نفسه، ) ٧(
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 ـهـ١٤٣٦الثالثون شوال  العدد السابع  و

ــال فــي اإلســالم صــاروا إلــى التــشفي            ــة يُــشتفى بالــسيف، فلمّــا حــرم علــيهم القت الجاهليّ

وآذن العصر العباسي بتحـوّل جديـدٍ فـي الهجـاء           . )١("بالكالم، وذلك بالتهاجر واالختالق فيه    

ا يــسيرًا فيمــا ســبق، فلــم يظهــر الفحــش فــي إلــى الفحــش والبــذاءة اللــذين كانــا يأتيــان نــزرً

مكتـسبٌ مـن بعـض      "، ولعـلّ ذلـك      )٢("إال فـي صـدر الدولـة العبّاسـيّة        "الهجاء ظهـورًا واضـحًا      

وبـشّارٌ  . )٣("عادات الدخالء في القرى التـي اسـتوطنتها العـرب مـن أطـراف العـراق العجمـيّ                 

، وقــد هجــا )٤("ي ذلــكبهجائــه المقــذع الفــاحش، وقــد كــان مــن المبتــدعين فــ"ممّــن اشــتهر 

افتتـاح الهجـاء    "ومن الطرائق الجديدة التـي ابتكرهـا بـشّارٌ          . )٥("جماعةً من أعيان الشهرة   "

بالنسيب، وقد كان العرب يفتتحون المديح بالنسيب، مثل قصائد زهير واألعشى والنابغـة             

 .)٦("وعلقمة الفحل

ــاهر لــسمات التجديــد فــي بــاب الهجــاء عنــد بــشّا    رٍ يــأتي عبــر اســتقراء  إنَّ كَــشْف الطَّ

للمدوّنة الـشعريّة العربيّـة، فهـو بحـثٌ فـي تـاريخ الغـرض الـشعريّ، يقـف علـى مـسار الفـنّ                         

ورحلة تنقّله بين العصور، وما أجرت عليه القرائح من تغيير، فيتحدّد بذلك دور كلّ شـاعرٍ                

 .في هذا التغيير تحديدًا يُستبان منه سُهْمته ونصيبه

ــراد منــه الــذي) الوصــف(وأمــا بــاب  حكايــة واقعــة تامّــة بــدون تلمــيح وال كنايــة ولكــن  " يُ

فـنٌّ مـن الـشعر      " فلم يتوارد عليه الشعراء األوائل بكثـرة، فهـو           )٧("بتفصيل قصير أو طويل   

                                     
  .١/٦٩المصدر نفسه، ) ١(
  .١/٦٩المصدر نفسه، ) ٢(
  .١/٦٩المصدر نفسه، ) ٣(
  .١/٦٩المصدر نفسه، ) ٤(
  .١/٦٩المصدر نفسه، ) ٥(
  .١/٥٧المصدر نفسه، ) ٦(
  .١/٥٩المصدر نفسه، ) ٧(



 

 
١٣٨

 الرؤية النقديّة في مقدِّمة الطّاهر بن عاشور  لديوان بشّار بن برد
 عبد اهللا بن عبد الرحمن بانقيب. د
 

اليـد الطـولى   "، وأما بشّار فكانت له فيه   )١("نادرٌ في كالم العرب وشعراء صدر الدولة األُمويّة       

 :ه يصف ليلة زفاف حبيبته وسفرها، وذلك كقول)٢("والنفس األطول

 )٣(أَدْلـَجُوا لَيْلَةَ الزَّفَزَافَ وَأَوْدَعَنِي       عَتَادُهَا رَاحَ يَوْمَ بِوَيْلٍ دَعَوْتُ

، ولعــصره )٤("مُلــئ حكمــةً وأخالقًــا وضــرب أمثــال"جــاء بــشّارٌ بــشعرٍ ) األدب(وفــي بــاب 

نشأ على معرفـة الحكمـة،   "  فبشّارٌ  وتنوّع معارفه أثرٌ في توجّه جانب من شعره إلى ذلك،         

 . )٥("وقرأ على الفالسفة، وقد عُدَّ من نظراء واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد

وامتدّ تفنّن بشّارٍ وإبداعه إلى بقيّة أبواب الشعر وأغراضه مـن مـديحٍ وفخـرٍ وحماسـة،              

ارٍ فـي هـذه     وساق الطاهر عددًا من أقوال علماء األدب ومتذوّقيه التي تؤكد علوّ كعب بـشّ             

 .)٦(األبواب

ومن الطبيعي أن تنفي الرؤيةُ النقديّةُ التـي تـشيد بـاختراع بـشّارٍ فـي المعـاني وتجديـده                

في األغراض النقدَ الذي وُجِّه إليـه مـن جهـة الـسرقة الـشعريّة، فـراح الطّـاهر يـردُّ عـددًا مـن                

وذلـك  . علـى مـن سـبقه   انتقادات العلماء السابقين الذين رأوا في بعض معاني بشّارٍ اتكاءً   

 :كالذي ذهب إليه الجاحظ حين رأى أنَّ بشارًا في قوله

 )٧(جِلْدِي مِنْ رُقْعَةٍ في حَمَلتهُ       الـمُمِدِّ كَالدُمَّلِ وَصاحِبٍ

                                     
  .١/٥٩المصدر نفسه، ) ١(
  .١/٦٠المصدر نفسه، ) ٢(
  .٢/٦٨ابن برد، بشّار، الديوان، : البيت وبقيّة أبيات وصف الليلة في) ٣(
  .١/٦١ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، ) ٤(
  .١/٦١المصدر نفسه، ) ٥(
  .٦٤-١/٦١المصدر نفسه، : يُنظر) ٦(
 : األشطر، فجاءت كاآلتيفي رواية الديوان اختالفٌ في ترتيب) ٧(

 الوِرْدِ يَوْمِ مِثْلَ مِنْهُ أَرْقُبُ       الـمُمِدِّ كَالدُمَّلِ وَصَاحِبٍ
 يُؤَدِّي لِمَا وَتَنْزيهًا صَبْرًا       جِلدي مِنْ رُقْعَةٍ في حَمَلَتهُ

  .٢/١٥٩ابن برد، بشّار، الديوان، 
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 :ذهب إلى قول الشاعر

 )١(يَوَدُّونَ لَوْ خَاطُوا عَلَيْكَ جُلُودَهُمْ       وَلَا تَدْفَعُ الموتَ النفوسُ الشَّحَائِحُ

وأنــت خبيــرٌ بــأنَّ بــين المعنيــين بَوْنًــا يُعــدُّ  : " فــرأى الطّــاهر فــي هــذا ظلمًــا لبــشّارٍ إذ يقــول 

ادعاءُ سرقة بشّارٍ منه ظلمًا لبشّار، فإن كان لمجرّد ذكر لفظ الجلد فيجب أنْ يكـون مـن                 

 . )٢("قال لفظًا في شعره يعدّ على من يستعمل مثله سرقة

عٌ بــين البيتــين، ويــصعب نفيــه، وإن كــان بــشّارٌ قــد أجــاد فــي  وأشــير إلــى أنَّ التنــاص واقــ

األخذ وأحسن، ويعدّ صنيعه مثالًا واضحًا لما عدّه النقّاد العرب أخْذًا مستحسنًا، واستفادةً              

 . غير معيبة

 عنـد قـول األحـوَص       )٣(وراجع الطّاهرُ أيضًا ما ذهب إليـه المرزوقـي فـي شـرح الحماسـة              

 :األنصاريّ

 )٤(مَكانِ بِكُلِّ تَخْفَى لَا كَالشَّمْسِ       رَأَيْتَنِي الرِّجَالُ يَخَف إِذا إِنّي

 :من أنَّ بشّارًا أخذه في قوله

 )٥(وَلِلدَّانِي لِلقَاصِي الشَّمْسُ بِيَ ذَرَّتْ       أَحَدٍ عَلَى أَخْفَى ال الـمُرعَّثُ أَنَا

                                     
  .١/٥٠ن، الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، البيان والتبيي)١(
  .١/٩٨ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، ) ٢(
راجعــتُ شــرح ديــوان الحماســة للمرزوقــي، ووجــدت بيــت األحــوص األنــصاري ضــمن الحماســيّة الرابعــة      ) ٣(

والخمسين، ولم أجد إشارة المرزوقي إلـى متابعـة بـشّارٍ لبيـت األحـوص األنـصاري، فلعـلّ الطّـاهر عـاد إلـى                         
 .تحقيقٍ آخر أو نسخةٍ خطيّةٍ أخرى غير التي اعتمد محققا شرح ديوان الحماسة

 –أحمـــد أمـــين : المرزوقـــي، أبـــو علـــي أحمـــد بـــن محمّـــد بـــن الحـــسن، شـــرح ديـــوان الحماســـة، نـــشره: يُنظـــر
  .١/٢٢٣م، ١٩٩١/هـ١٤١١، بيروت، دار الجيل، ١عبدالسالم هارون، ط

 ).ا خَفِيَ اللِّئَامُإِذَ: (رواية الديوان في صدر البيت) ٤(
 ".كالشَّمْسِ ال أخفَى بأيِّ مكان: "ورواية الطّاهر في المقدّمة لعجز البيت

، القــاهرة، ٢شـوقي ضـيف، ط  . د: عـادل سـليمان جمـال، قـدّم لـه     : األنـصاري، األحـوص، شـعره، جمعـه وحقّقـه     
  .٢٥٧م، ص١٩٩٠/هـ١٤١١مكتبة الخانجي، 

 . ٤/٢٣٦ابن برد، بشّار، الديوان، ) ٥(



 

 
١٤٠

 الرؤية النقديّة في مقدِّمة الطّاهر بن عاشور  لديوان بشّار بن برد
 عبد اهللا بن عبد الرحمن بانقيب. د
 

فضل لشاعرٍ دون آخـر إال إنْ     فرأى أنَّ هذا من المعاني المشتركة التي ال يُنسب فيها ال          

والمعنـى الـذي تـوارد      . أحدث فيه تعديلًا يُخْرج المعنى المشترك من العموم إلى الخـصوص          

ممّـا تتوجّـه إليـه قـرائح الـشعراء كثيـرًا، فـال حَـظّ لواحـدٍ مـنهم دون                   "عليه األحوص وبشّارٌ    

ي فـي حـسن تـصرّف    آخر إال بمقدار حسن تصرفّه فـي التعبيـر عنـه، واألديـب اللبيـب ال يمتـر       

بــشّارٍ فيــه لعدولــه عــن تــشبيهه بالــشمس إلــى جعــل الــشمس تطلــع بــه، فــسلك طريقــة    

 . )١("التجريد المتضمّنة للتشبيه، وهي أدقّ، وال سيّما إذا كان التشبيه مطروقًا

فالتعبير بالشمس عن الظهور والبـروز معنًـى عـامٌّ ال سـبْق فيـه لألحـوص علـى بـشّار،           

رٍ فــضل تــصرّفه بــأنْ عــدل عــن تــشبيه نفــسه بالــشمس مباشــرةً إلــى   ومــع ذلــك فــإنَّ لبــشّا 

 .)٢(التجريد الذي أضفى على التشبيه حسْنًا

ــا        ــاهر ينفــي اســتفادة بــشّارٍ مــن الــشعراء الــسابقين، فــذلك ممّ وال يعنــي ذلــك أنّ الطّ

جــرت بــه عــادة الــشعراء، ســواء أكــان ذلــك علــى مــستوى المعــاني أم كــان علــى مــستوى 

ال يخلو شـاعرٌ عـن أنْ يلـم فـي شـعره بـبعض معـاني الـشعراء              "تهرة، فإنه   التراكيب المش 

وبعض تراكيبهم، وال يعدّ ذلك سرقة، وقد صـدر ذلـك مـن العـرب ومـن بعـدهم حتـى قـال                    

 :عنترة

 )٣(مُتَرَدَّمِ مِن الشُعَراءُ غَادَرَ هَلْ

وتـسير  وذلك أنّ بعض التراكيب قد تصير مشتهرةً في االستعمال فيتناقلها النـاس،         

مسير األمثال، وبعضها قد يصير معروفًا بين الشعراء، فيصير كلغةٍ خاصّةٍ بهـم، وبعـضها               

                                     
  .١/٩٨ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، ) ١(
إلــى الوســائل التـي يتــأتّى للبلغــاء مــن خاللهــا تحويــل التــشبيه القريــب  " التــشبيه"تطـرّق البالغيــون فــي بــاب  ) ٢(

 :يُنظر على سبيل المثال. المشترك إلى تشبيهٍ بعيد
م، ١٩٩٧/هــ ١٤١٧، القـاهرة، مكتبـة اآلداب،       " المتعـال الـصعيدي    ضمن البغية لعبد  "القزويني، الخطيب، اإليضاح    

٦٧ -٣/٦٤.  
  .١٨٢محمد سعيد مولوي، المكتب اإلسالمي، ص: عنترة، الديوان، تحقيق ودراسة) ٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٤١

 ـهـ١٤٣٦الثالثون شوال  العدد السابع  و

قد يبتكره بعض الشعراء فيـستجاد منـه ويـشتهر فيأخـذه مـن يجـيء بعـده وال يُعـدّ ذلـك                  

    .)١("لعدّة من شعراء العرب) بانت سعاد(سرقة لشهرته، وقد وقع االفتتاح بجملة 

 :ومن ذلك قول بشّارٍ

 )٢(وَعُرْفَا نَائِلَةً نِلْتُ قَدْ       الفَتَى لَذَّاتِ كُلِّ مِنْ

 :)٣(فألمّ بقول زهير بن جَنَابٍ الكلبيّ

 )٤(مِنْ كُلِّ مَا نَالَ الفَتَى     قَدْ نِلتُهُ إال التَّحِيَّه

 :وأخَذَ بشّارٌ قوله

 )٥(القِصَرُ بِهَا أَزْرَى وَلَا طُوالً تُجْفَ لَـمْ       مُدْبِرَةً عَجْزَاءُ مُقْبِلَةً هَيْفَاءُ

 :)٦(من قول كعب بن زهير

 )٧(طُولُ وَلَا مِنْهَا قِصَرٌ يُشْتَكَى ال       مُدْبِرَةً عَجْزَاءُ مُقْبِلَةً هَيْفَاءُ

ال زالت تؤدي دورًا في بحث ) آخر المتقدّمين وأوّل المحدثين   (على الرغم من أنَّ مقولة      

 كــان أكثــر حــضورًا، – أوّل المحـدثين  -شّارٍ فـإنَّ الــشقّ اآلخــر منهــا  الطّـاهر للمعنــى عنــد بــ 

ولعــلّ ذلــك يعــود إلــى طبيعــة المعنــى ومالءمتــه لبيــان الجانــب التجديــدي؛ ألنَّ الغــوص فــي       

المعــاني والتــدقيق فيهــا الســتخراج مــا لــم يُــسبق أو تحــوير مــا سُــبق، هــو األظهــر فــي إبــراز  

                                     
  .١/٩٩ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، ) ١(
  .٤/١٢٨ابن برد، بشّار، الديوان، ) ٢(
  .١/٩٩، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، ابن عاشور) ٣(
 :رواية الديوان) ٤(

 كُلَّ الذِي نَالَ الفَتَى    قَدْ نِلتُهُ إال التَّحِيَّه
 .١١٤م، ص١٩٩٩، بيروت، دار صادر، ١محمّد شفيق البيطار، ط. د: زهير بن جَنَابٍ الكلبيّ، الديوان، صنعة

  .٤/١٤٥ابن برد، بشّار، الديوان، ) ٥(
  .١/١٠٠ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، ) ٦(
م،  ١٩٩٥/هــ ١٤١٥، بيـروت، دار صـادر،      ١محمد يوسف نجم، ط   . د: ابن زهير، كعب، الديوان، تحقيق وشرح     ) ٧(

  .٨٤ص



 

 
١٤٢

ــاهر للكــشف عــن   قــدرة الــشعراء التجديديــة، فكــان المع  نــى هــو العنــصر المالئــم عنــد الطّ

 .افتتاح بشّارٍ لطورٍ جديدٍ في الشعر العربيّ

  الصورة البيانّية– ٣
لم تخلُ مقدّمة الطّاهر بن عاشور من عناية بالـصورة البيانيّـة، وممّـا اسـتوقف الطّـاهر              

عارات فـي مـصراع    أربـع اسـت   "تزاحم الصور البيانيّة في الموضع الواحد عند بشّارٍ، فتجـد لـه             

 :، وهو قوله)١("بيت

 )٢(الصَّمَدَا الواحِدَ وَنَخْشَى نَلْهُو حِبَّيْنِ       لَيلَتِنَا صَفْوَ فَشَرِبْنَا القَذَى غَابَ

ــتعارات"ففـــي المـــصراع األوّل  ــا علـــى   : أربـــع اسـ ــة، ومـــصرحتان بنيتـ مـــصرحة، ومكنيّـ

ــة ــي أنْ  . )٣("المكنيـ ــصريحيّة فهـ ــا التـ ــبّه الرقيـــب ب "وأمـ ــذاذه   شـ ــه التـ ــدّر عليـ ــه يكـ ــذى، ألنّـ القـ

 ). غاب: (، وقرينة هذه االستعارة قول الشاعر)٤("بالحبيب

وبنـى  . ، ورمز للمشبه به بالزمه الـشرب      )٥("شبّه الليلة بالخمر  "وأما المكنيّة فهي في أنْ      

شـبّه تلـذّذ تلـك الليلـة      "حـين   : على هذه االستعارة المكنيّة استعارتين تـصريحيتين، األولـى        

 .)٧("شبّه خُلوّ الليلة من المنغصات بصفاء الخمر"في أنْ : ، واألخرى)٦("ب الخمربشر

 :وممّا تكاثرت فيه الصور البيانية في الموضع الواحد قول بشّارٍ

 )٨(األَشَدِّ         قَدْ يُخْرِجُ اللَّيْثُ سِهَامَ الوَغْدِ بِالجَلَبِ تَفْرَحِي لَا

                                     
  .١/٥٦ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، ) ١(
  .٢/١٤٢لديوان، ابن برد، بشّار، ا) ٢(
  .١/٥٧ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، ) ٣(
  .١/٥٧المصدر نفسه، ) ٤(
  .١/٥٧المصدر نفسه، ) ٥(
  .١/٥٧المصدر نفسه، ) ٦(
  .١/٥٧المصدر نفسه، ) ٧(
 :في رواية الديوان اختالفٌ في الترتيب، حيث جاءت كاآلتي) ٨(

 األَشَدِّ بِالجَلَبِ تَفْرَحِي سِ إنْ لَمْ تَجِدْ    لَاقُولِي لعَبْدِ الْقَيْ

 

 الرؤية النقديّة في مقدِّمة الطّاهر بن عاشور  لديوان بشّار بن برد
 عبد اهللا بن عبد الرحمن بانقيب. د
 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٤٣

 ـهـ١٤٣٦الثالثون شوال  العدد السابع  و

ــدّة     ــى عــ ــاني علــ ــصراع الثــ ــتمل المــ ــتعارات فاشــ ــحة،  "اســ ــصرّحة مرشّــ ــة، ومــ مكنيّــ

ــديعي،         ــراسٌ ب ــة أخــرى، وأعقبهــا بمــصرّحة، وتلــك المــصرّحة فيهــا احت وترشــيحها مكنيّ

ــة، أجزاؤهــا اســتعارات، مــع نهايــة اإليجــاز     ، حيــث شــبّه  )١("ومجمــوع ذلــك اســتعارةٌ تمثيليّ

ي حــال عبــد القــيس فــي إقــدامهم علــى حــرب عُقبــة بالمقــامر، وجعــل خيبــتهم فــ    "بــشّارٌ 

وجعـل عُقبـة كأسـدٍ فـي االغتيـال، وجعـل بأسـه              . الحرب كخروج السهم الوغـد للمقـامر      

كإخراج األسـد أنيابـه، وجعـل األنيـاب المجازيّـة كالـسهام لكنهـا أوغـاد تُنـذر بالـشرّ لمـن                 

 .، ومن مجموع هذه االستعارات تمثيلٌ لحال عبد القيس وحال عقبة)٢("خرجت له

ــرٍ مــدقّقٍ مــن   ــة، يُستَــشف منــه   وهــذا يــدلّ علــى نظَ ــاهر فــي اســتخراج الــصور البيانيّ  الطّ

ــة تكــشف عــن جمــال الــنصِّ        إدراكٌ نافــذٌ لعلــم البالغــة، يــؤول فيــه العلــم إلــى مهــارةٍ بيانيّ

 .وتميّزه

 : ومن الصور البيانيّة التي عُني بها الطّاهر تشبيه بشّارٍ المشهور في وصف المعركة

 )٣(كَوَاكِبُهْ تَهَاوَى لَيْلٌ وَأَسْيَافَنَا       سِهِمْرُؤُوُ فَوْقَ النَّقْعِ مُثارَ كَأَنَّ

 :وقارَنَه بقول امرئ القيس

 )٤(البَالي وَالحَشَفُ العُنَّابُ وَكْرِها لَدَى       وَيَابِسًا رَطْبًا الطَّيْرِ قُلُوبَ كَأَنَّ

 بـشّارٍ قـد فـاق       وقد اتّفق أيمّة األدب علـى أنّ تـشبيه        : "ففضّل الطّاهر تشبيه بشّارٍ قائلًا    

فأمّــا كونــه فــاق امــرأ . تــشبيه امــرئ القــيس الــذي تقدّمــه وفــاق تــشبيه مــن تــأخّر عــن بــشّار 

                                     
 ـدما أَوْ صدِّي... قَدْ يُخْرِجُ اللَّيْثُ سِهَامَ الوَغْدِ    قُومِي

  .٢/١٧٠ابن برد، بشّار، الديوان، 
  .١/٥٧ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، ) ١(
  .١/٥٧المصدر نفسه، ) ٢(
  .١/٣٣٥برد، بشّار، الديوان، الديوان، ابن ) ٣(
  .٣٨، القاهرة، دار المعارف، ص٤محمّد أبو الفضل إبراهيم، ط: امرؤ القيس، الديوان، تحقيق) ٤(



 

 
١٤٤

، فأفـضليّة بيـت     )١("القيس فأمرٌ واضح؛ ألنّ امـرأ القـيس شـبّه شـيئين بـشيئين علـى التفريـق                 

ــا متعــددًا كمــا فــي بيــت امــرئ       ــا ال مفرّقً  بــشّارٍ تكمــن فــي أنْ كــان تــشبيهه تــشبيهًا مركّبً

موضــوع علــى أنْ يريــك الهيئــةَ التــي تــرى عليهــا النقــع : "القــيس؛ ألنّــه كمــا يقــول عبــدالقاهر

المظلم، والسيوف في أثنائه تبرق وتومض وتعلو وتنخفض، وترى لها حركات من جهـات   

فالمقـصود  . )٢("مختلفة كما يوجبه الحـال حـين يحمـى الجِلَـاد، وتـرتكض بفرسـانها الجيـاد                

ــورت    ــي صـ ــة فـ ــشبيه الهيئـ ــة تـ ــسيوف     "ها المكتملـ ــب، والـ ــن جانـ ــالنقع مـ ــل بـ ــشبيه الليـ ال تـ

 .)٣("بالكواكب من جانب

وال نرى وجهًا للموازنة بين قول بـشّارٍ وقـول امـرئ القـيس، وذلـك الخـتالف الغرضـين                    

بــين التــشبيهين، والخــتالف نــوعي التــشبيه، فتــشبيه بــشّارٍ يــدور حــول وصــف المعركــة،        

وتــشبيه بــشّارٍ مركّــبٌ فــي طرفيــه ووجهــه،      . وتــشبيه امــرئ القــيس حــول قلــوب الطيــر     

 .وتشبيه امرئ القيس متعدّدٌ ملفوفٌ مقرونٌ غير مركّب

حام حول هـذا المعنـى مـن        "وينقل الطّاهر عن أيمّة األدب بأنه لفرط جودة بيت بشّارٍ           

التشبيه كثيرٌ من الشعراء فلم يبلغوا مبلغ بـشّارٍ، مثـل منـصور النمـري ومـسلم بـن الوليـد                     

وأشار الطّاهر إلى الموازنة التي أقامها عبد القـاهر الجرجـاني بـين             .  )٤("لمعتزّ والمتنبي وابن ا 

 :بيت بشّارٍ وبيتي عمرو بن كلثوم والمتنبي، وذلك في قول عمرو

 )٥(الـمَبَاتِيرُ البِيضُ كَوَاكِبُهُ سَقْفًا       أَرْؤُسِهِم فَوْقِ مِنْ سَنَابِكُها تَبْنِي

                                     
  .١/٦٢ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، ) ١(
ــد شــاكر، طمحمــود م: الجرجــاني، عبــد القــاهر، أســرار البالغــة، قــرأه وعلّــق عليــه   ) ٢( ، القــاهرة، مطبعــة ١حمّ

  .١٩٤م، ص١٩٩١/هـ١٤١٢المدني، 
  .١٩٥المصدر نفسه، ص) ٣(
  .١/٦٣ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، ) ٤(
 ".تَبْنِي سَنَابِكُهُم: "رواية الديوان) ٥(

 

 الرؤية النقديّة في مقدِّمة الطّاهر بن عاشور  لديوان بشّار بن برد
 عبد اهللا بن عبد الرحمن بانقيب. د
 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٤٥

 ـهـ١٤٣٦الثالثون شوال  العدد السابع  و

 :وقول المتنبي

 )١(الكَوَاكِبُ جَانِبَيْهَا فِي أَسِنَّتُهُ       عَجَاجَةٍ سَمَاءِ فِي األَعَادِي ورُيَزُ

وتفــضيل عبــد القــاهر لبيــت بــشّارٍ، وكــان مــن جملــة مــا ذكــره عبــد القــاهر فــي أســباب  

أنَّك تجد لبيت بشّارٍ من الفضل، ومن كرم الموقع ولُطْف التأثير فـي الـنفس، مـا                 "التفضيل  

ــره، وهــو أنْ جعــل          ال يقــلّ مقــدا  ــم يُراعــه غي ــا ل ــه راعــى م ره، وال يمكــن إنكــاره، وذلــك ألن

الكواكب تهاوى، فأتمّ الشَّبه، وعبّر عن هيئة الـسيوف وقـد سُـلَّت مـن األغمـاد وهـي تعلـو           

وترسُب، وتجيء وتذهب، ولم يقتصر على أنْ يُريك لمعانها فـي أثنـاء العجاجـة كمـا فعـل                

تــي زادهــا حــظٌّ مــن الدقّــة تجعلهــا فــي حكــم تفــصيل بعــد    اآلخــران، وكــان لهــذه الزيــادة ال 

 . )٢("تفصيل

وذكر عبدالرحيم العبّاسي عددًا من الشعراء حاول بعضهم محاكـاة تـشبيه بـشّارٍ،          

منصور النمري، ومسلم بن الوليد، وابن المعتز، والمتنبـي،         : وضمّنه بعضهم شعره، من مثل    

 . )٣(وسيف الدين بن المشد

ومن تشبيهات بشّارٍ التي أُعجِب بها الطّاهر قول بشّارٍ في وصـف خفـق الـسراب فـي      

 :فالة

 )٤(وَتَنْتَقِبُ أَحْيَانًا تَحْسِرُ بَيْضَاءُ       تَغَوُّلِهَا مِنْ جَانِبَيْهَا فِيْ كَأَنَّ

                                     
م، ١٩٩٢/هــ ١٤١٣ي األدبـي الثقـافي،      ، جـدة، النـاد    ١أيمـن ميـدان، ط    : التغلبي، عمـرو بـن كلثـوم، الـديوان، تحقيـق          

 .٢٩٤ص
عمـر فـاروق الطبّـاع،      . د: المتنبّي، أبو الطيب، الديوان، حقّـق النـصوص وهـذّبها وعلّـق حواشـيها وقـدّم لهـا                 ) ١(

  .١/١٨٧بيروت، دار األرقم بن أبي األرقم، 
  .١٧٥الجرجاني، عبد القاهر، أسرار البالغة، ص) ٢(
محمّد محيي الـدين عبدالحميـد،      : اهد التنصيص على شواهد التلخيص، تحقيق     العبّاسي، عبد الرحيم، مع   ) ٣(

  . ٣٢، ٢/٣١م، ١٩٤٧/هـ١٣٦٧بيروت، عالم الكتب، 
  .١/٢٥٧ابن برد، بشّار، الديوان، ) ٤(



 

 
١٤٦

 الرؤية النقديّة في مقدِّمة الطّاهر بن عاشور  لديوان بشّار بن برد
 عبد اهللا بن عبد الرحمن بانقيب. د
 

ــين عنــه بقولــه )١(فيــسمه بالتــشبيه البــديع   التلــوّن، أي مختلــف اضــطراب : التغــوّل: "، ويُبِ

السراب للناظر مرة يغشى منظره ومرة يتجلّى، وكأنّ تلك الفـالة امـرأة حـسناء تكـشف       

 .)٢("القناع تارةً وتنتقب أخرى

ومن خالل هذه الوقفات التي وقفها الطّاهر مع الصورة البيانيّـة فـي شـعر بـشّارٍ يتّـضح            

 مـــن تـــشبيهٍ أنَّ بـــشّارًا يـــستخدم الوســـائل البيانيّـــة المعروفـــة عنـــد الـــشعراء المتقـــدّمين 

واستعارة، لكنّه في الوقت ذاته يفتح طريقًا جديدًا عبر استخدام هذه الوسائل استخدامًا   

مزدحمًا متراكبًا تُبنى فيـه الـصورة علـى األخـرى، وعبـر ابتكـار تـصاوير جديـدةٍ غيـر مألوفـة،                 

مـن  ممّا سيكون له أثره فيما سُمِّي بمـذهب البـديع الـذي تمـرّس بـه الـشعراء الـذين جـاؤوا                  

فبشّارٌ ينهج نهج المتقدّمين، ويمدُّ هذا النهج إلـى أفـقٍ           . بعده كمسلم بن الوليد وأبي تمّام     

 .فيكون خاتمة عهدٍ وفاتحة آخر. آخر يفتتح به طورًا جديدًا في الشعر العربيّ

  موسيقى الشعر– ٤
مين ال يخرج تصوّر الطّاهر لموسيقى الـشعر عـن التـصوّر الـذي يـرى بـشّارًا آخـر المتقـدّ                   

فبــشّارٌ يــنهج نهــج المتقــدّمين فيــنظم شــعره علــى األبحــر الــشعريّة التــي . وأوّل المحــدثين

نظم عليها الشعراء األوائل، ويخصّ الطاهر في مقدّمته رجز بشارٍ بفقرةٍ مستقلة، ولعـلّ          

من أقدم الصيغ التي مـرّ بهـا الـشعر العربـيّ؛ إذ تكـاد تجمـع كلمـة        "ذلك يعود إلى أنَّ الرجز     

، ففيـه تتجلّـى القـدرة الـشعرية فـي محاكـاة             )٣("سين على أنَّ الرجز أقدم من القصيدة      الدار

المتقــدّمين، خاصــةً إذا وضــعنا فــي االعتبــار أنَّ الرجــز كــان أهــمّ مجــالٍ شــعريٍّ يُبْــرِزُ تمكّــن   

الشاعر من لغة الجـاهليين، ومعرفتـه بهـا وبغريبهـا، ويـذكر الطّـاهر فـي هـذا الـسياق قـصّة                  

قبة بن رؤبة حيـث أنـشد عُقبـة بـن رؤبـة بـن العجّـاج رجـزًا يمتـدح بـه عُقبـة بـن                          بشّارٍ مع عُ  

                                     
  .١/٦٣ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، : يُنظر ) ١(
  .١/٦٣المصدر نفسه، ) ٢(
  .٦٨، ص"نظرة في شعر بشّار بن برد"حسين، تدور على غير أسمائها . الواد، د) ٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٤٧

 ـهـ١٤٣٦الثالثون شوال  العدد السابع  و

هذا طـرازٌ يـا     : سلم، وبشّارٌ حاضر، فأظهر بشّارٌ استحسانه األرجوزة، فقال عُقبة بن رؤبة          

ألمثلي يقـال هـذا الكـالم، أنـا واهللا أرجـز منـك ومـن أبيـك                  : ، فقال بشّارٌ  )١(أبا معاذ ال تحسنه   

ا كان من غدٍ غدا بشّارٌ على عُقبة بن سلم وعنده عُقبة بن رؤبـة، فأنـشد             فلمّ. ومن جدّك 

 :بشّارٌ أرجوزته التي أوّلها

 )٢(الصَّمْدِ بِذَاتِ الحَيِّ طَلَلَ يَا

فطرب عُقبة بن سلم وأجزل صلته، وقام عُقبة بن رؤبة فخرج عـن المجلـس بخـزي،            

 .)٣(وهرب من تحت ليلته

بـشّارٌ  "ى الرجـز محاكـاةَ سَـمْتٍ شـعريٍّ قـديم، فعُـدَّ          فالشعراء يتوخّون من النظم عل    

آخر القدامى في نظر النقّاد والدارسين؛ ألنه أقام سوق الرجز، ووطّأهـا للـشعراء مـن بعـده                  

فأقبلوا عليها حتى صارت ألكثرهم األراجيز المعدودة التي ولع بهـا العلمـاء بالعربيّـة ذلـك                 

 .)٤("عوها عليهاالولع الذي تشهد به كثرة الشروح التي وض

ــاهر فــي       ــة التــي أحــدثها بــشّارٌ فــي موســيقى الــشعر فيراهــا الطّ وأمــا الناحيــة التجديديّ

لـم يقتـصر علـى قـوانين الخليـل بـن أحمـد عـصريّ            "توسّعه في العروض والـضرورة، فبـشّارٌ        

 .)٥("بشّارٍ، فهو في ذلك مثل أبي العتاهية عصريّه

 :فقصيدة بشّارٍ التي أوّلها

 )١(مُخْتَلَجُ الغَدَاةَ مِنِّي وَالقَلْبُ       فَادَّلَجُوا لظَّاعِنُونَا تَحَمَّلَ

                                     
 .، ولعلّه سهوٌ طباعيّ"ال تنسجه: "في مقدّمة الطاهر) ١(
  .٢/١٥٦ابن برد، بشّار، الديوان، ) ٢(
  .٧٠، ١/٦٩ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، : يُنظر ) ٣(

 :والقصّة أيضًا في 
  .١/٤٩ أبو عثمان عمرو بن بحر، البيان والتبيين، الجاحظ،

  .٦٦، ص"نظرة في شعر بشّار بن برد"حسين، تدور على غير أسمائها . الواد، د) ٤(
  .٨٣، ١/٨٢ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، ) ٥(



 

 
١٤٨

 الرؤية النقديّة في مقدِّمة الطّاهر بن عاشور  لديوان بشّار بن برد
 عبد اهللا بن عبد الرحمن بانقيب. د
 

 :والمعروف في المنسرح أنْ تكون عروضه صحيحةً وضربه مطويًّا"من بحر المنسرح 

 مستفعلن مفعوالت مستفعلن      مستفعلن مفعوالت مفتعلن

ن وضربها مفـتعلن    وبشّارٌ استعملها بعروض مطويّةٍ وضربٍ مطويّ، فعروضها مفتعل       

الغتفـر؛ ألنَّ القـصيدة إذا     "ولو كان ذلـك مقتـصرًا علـى مطلـع القـصيدة             . )٢("في جميع أبياتها  

وقع فيهـا التـصريع، وهـو مجـيء مـصراعها األوّل مقفّـى كالمـصراع الثـاني يكـون المـصراع             

 .)٣("األوّل على وزان الثاني عروضًا وضربًا، ولكنّه عمّم ذلك في جميع القصيدة

 :، كقوله)٤(رّر ذلك من بشّارٍ في قصائده التي نظمها على بحر المنسرحوتك

 )٥(حَدِبَا دُونَنَا كَانَ فارِسٍ مِنْ       بِهِ فُجِعْتُ كَمَا إِلّا فَجْعَ ال

 :وأمّا قصيدته التي أوّلها 

 )٦(رَهَبِهْ مِنْ الـمُطِيرِ الـمُقَامِ وَفي       مَسِيرِهِمُ فِي النَّاسِ مَالِكَ يَا

ــا كمــا رســمه الخليــل فــي  "فقــد جــاءت علــى بحــر المجتــثّ، لكــن بــشّارًا   اســتعمله تامًّ

مــستفعلن فــاعالتن فــاعالتن مــرّتين، غيــر أنّــه لــم يــسمع عــن العــرب تامًّــا، : الـدائرة الرابعــة 

وحتّى يخفّف بـشارٌ ثقـل الميـزان التـزم         .  )٧("مستفعلن فاعالتن مرّتين  : وإنّما سُمع مجزُوًّا  

وهما زحـاف الكـف فـي فـاعالتن األوّل فـصيّره فـاعالتُ، والقـبض فـي                  " زحافين   في قصيدته 

                                     
  .٢/٥٢ابن برد، بشّار، الديوان، ) ١(
  .١/٨٣ مقدّمة ديوان بشّار بن برد، ابن عاشور، محمّد الطّاهر،) ٢(
  .١/٨٣المصدر نفسه، ) ٣(
  .١/٨٣المصدر نفسه، ) ٤(
  .١/٢٧٧ابن برد، بشّار، الديوان، ) ٥(
  .١/١٨٢المصدر نفسه، ) ٦(
  .١/٨٣ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، ) ٧(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٤٩

 ـهـ١٤٣٦الثالثون شوال  العدد السابع  و

ولقــد : "، واستحــسن الطّــاهر مــا فعــل بــشّارٌ فقــال معقّبًــا )١("فــاعالتن الثــاني فــصيّره فــاعلتن

 .)٢("أجمل فيما صنع

إنَّ موسيقى شعر بشّارٍ في رؤية الطّـاهر تمـدُّ جنـاحين، جناحًـا نحـو القـصيدة العربيّـة           

ــا ذلــك فــي الرجــز    القد ــا أن يَطُــولَ بــداياتها األولــى ممثّلً فجــر "يمــة وتقاليــد موســيقاها محاولً

، وجناحًــا نحــو التجديــد والعــدول عــن الــنمط      )٣("الــشعر العربــيّ القــديم أو أصــله أو بدايتــه    

 .  الموسيقي الذي ألفته القصيدة في عهودها السابقة

@      @      @ 

 

                                     
  .١/٨٤المصدر نفسه، ) ١(

صِــندَد ( الطــاهر نــصًّا مــن كتــاب ديــوان المعــاني ألبــي هــالل العــسكري حــول لفظــي فيمــا يتعلّــق بالزحــاف نقــل
 خطـأ،  الـرِّدف وهـو   حـرف  بفـتح  صِـندَد  فقـال : "وفتح دال الرّدف فيهمـا، والـنصّ هـو قـول العـسكري         ) ورِمدَد
 وهـو  وقلعـم  البلـع،  الكثيـر  وهـو  وهبلـع  األحمـق،  الطويـل  وهـو  وهجـرع  درهـم،  إال فعلـل  العربيّـة  فـي  وليس
 ورِمـدَد  صِـندَد  فـتح  علـى  وكـابر  ذلـك  يلزمـه  ولـم  الـردف  فـتح  علـى  قـصيدته  بنـى  وكان لألشياء، القلع الكثير
 ".بالفتح رواهما أنه حبيب بن محمد فزعم مكسوران، وهما

 الـشيخ محمّـد   –الـشيخ محمّـد عبـده    : العسكري، أبو هالل، ديوان المعـاني، عـن نـسخة اإلمـامين العظيمـين         
  .٥٦، ٢/٥٥هـ، ١٣٥٢لقاهرة، مكتبة القدس، محمود الشنقيطي، ا

لبـشّارٍ، وعنـد مراجعـة      ) صِـندَد ورِمـدَد   (وظنّ الطَّاهرُ أنَّ أبا هـالل العـسكري ينـسب األبيـات التـي حـوت لفظـي                   
ديوان المعاني تبيّن أنَّ أبا هالل العسكري ينسبهما البن الرومي ال لبشّارٍ، إذْ كان سياق الحـديث عـن ابـن     

كر بشّارٍ عرضًا فيمن أخـذ عنـه ابـن الرومـي بعـض المعـاني، ويعـزّز ذلـك وجـود األبيـات فـي                  الرومي وجاء ذ  
 .  ديوان ابن الرومي، وخلوّ ديوان بشّارٍ منها

  .٥٩٧، ٢/٥٨٧ابن الرومي، الديوان، : ينظر
  .١/٨٤ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، ) ٢(
  .٧٥، ص"نظرة في شعر بشّار بن برد"ى غير أسمائها حسين، تدور عل. الواد، د) ٣(



 

 
١٥٠

 الرؤية النقديّة في مقدِّمة الطّاهر بن عاشور  لديوان بشّار بن برد
 عبد اهللا بن عبد الرحمن بانقيب. د
 

 :عر سيرورة الش: المبحث الثالث 
اتّجه المبحث األول من هذه الدراسة إلى دراسة القضايا التي أدارها الطّاهر بن عاشور        

حــول شــعر بــشّارٍ، واتجــه المبحــث الثــاني إلــى دراســة رؤيــة الطّــاهر لمكوّنــات شــعر بــشّارٍ   

الداخلية، وسيتّجه هذا المبحث إلى تجلية عناية الطّاهر باألثر الذي أحدثـه شـعر بـشّارٍ، ومـا         

 .  هذا الشعر من قبول وانتشارلقيه

ــاهر مظهــرين، يتعلّــق األوّل منهمــا بحــضور شــعر بــشّارٍ فــي     واتّخــذ هــذا األثــر عنــد الطّ

ويتعلّق اآلخر بمـا حـازه هـذا الـشعر مـن ثنـاء أهـل األدب ومتذوّقيـه           . كتب األدب ومختاراته  

 .وشهادتهم بتفوّق صاحبه

ــه    ــالمظهر األوّل فإنّ ــصل ب ــارات  لــم يــزل أصــحا "وفيمــا يتّ ب كتــب المحاضــرات والمخت

بـــشّارٍ مثـــل الراغـــب األصـــفهاني والحـــصري  ) شـــعر(واألمـــالي يزيّنـــون كتـــبهم بمختـــارات  

والــشريف المرتــضى وغيــرهم، ثــم جــاء األديبــان الفاضــالن األخــوان الخالــديان فاختــارا مــن   

 .)١("شعره كثيرًا

ع، ومـن العجـب أنـه    من شعر بشّارٍ في مواضـ     "ولقد اختار أبو تمّام في ديوان الحماسة        

: كقوله في بـاب األدب    ) وقال آخر : (ال يصرح باسمه، فهو يعنون ما يأتي به من شعره بقوله          

 :)٢(وقال آخر

 .)٤(")٣(حُسِدُوا قَدْ الفَضْلِ أَهْلُ النَّاسِ مِنَ قَبْلِي    لَائِمِهِمْ غَيْرُ فَإِنِّي يَحْسُدُونِي إِنْ

تكـرّرت فـي غيـر    ) وقـال آخـر   : (ام إلـى بـشّارٍ بقولـه      ويشير الطّاهر إلى أنّ إشارة أبـي تمـّ        

 :)٥(وقال آخر: في باب األضياف والمديح"باب األدب؛ فقد قال أبو تمّام 

                                     
  .١/٩٦ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، ) ١(
  .١/٤٠٥المرزوقي، أبو علي أحمد بن محمّد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة، ) ٢(
  .٣/٩٥ابن برد، بشّار، الديوان، ) ٣(
  .١/٩٥ة ديوان بشّار بن برد، ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّم) ٤(
  .٤/١٦٣٠المرزوقي، أبو علي أحمد بن محمّد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة، ) ٥(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٥١

 ـهـ١٤٣٦الثالثون شوال  العدد السابع  و

 .)٢(")١(يُعْدِي كَفِّهِ مِنْ الجُودَ أَنَّ أَدْرِ وَلَمْ       الغِنَى أَبْتَغِي كَفَّهُ بِكَفِّي لَمَسْتُ

ولعلّه كان قـد علـق بحفظـه مـن شـعر      : "ام بقولهويعلّل الطّاهر هذا الصنيع من أبي تمّ    

بشّارٍ ما اختار إثباته، ولم يتحقّق نسبته إلى بشّار، إذْ كان ديوانه غير مجموع، أو لم يتّـصل         

 .)٣("في مواضع كثيرة لغير شعر بشّارٍ) وقال آخر: (بروايته، أال تراه يعنون بقوله

بـشّارٌ وشـعره بفـضل عنايـة كتـاب      ويذكر الطّاهر أنَّ من المصنّفات التـي حظـي فيهـا           

لهارون بـن علـي بـن يحيـى المـنجّم البغـدادي المتـوفّى              ) البارع في أخبار الشعراء المولّدين    (

جمع فيه مائة وواحدًا وستين شـاعرًا، وافتتحـه بـذكر بـشّار بـن بـرد، واختـار                   "هـ  ٢٨٨سنة  

:  عـن قيمـة الكتـاب      وينقل الطّاهر عن ابن خلّكان قولـه      . )٤("فيه من شعر كلّ واحد عيونه     

 فإنـه  ذكـرهم،  الـذين  الجماعـة  دواويـن  عـن  يغنـي  فإنّـه  النفيـسة،  الكتب من فإنه وبالجملة"

ــدَتَها منهــا وأثبــت أشــعارهم، مخــض ــدَهَا، وهــذا وتــرك زُبْ  فــي ذكرتــه الــذي هــو الكتــاب زَبَ

 والبـاخَرْزي  الحظيـري  وكتـاب  الخريـدة  كتـاب  إن :وقلـت  األصـبهاني  الكاتب العماد ترجمة

 .)٥("منواله على نسجوا الذي األصل وهو عليه فروع الثعالبيو

ــرج          ــي الفـ ــاني ألبـ ــاب األغـ ــاره كتـ ــشّارٍ وأخبـ ــشعر بـ ــت بـ ــي عُنيـ ــب األدب التـ ــن كتـ ومـ

خـصّه بترجمـة ذكـر فيهـا معظـم مـا يرويـه أهـل األدب والفكاهـة عـن                     " حيث   )٦(األصفهاني

                                     
  .٤/٥٥ابن برد، بشّار، الديوان، ) ١(
  .١/٩٥ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، ) ٢(
  .١/٩٥المصدر نفسه، ) ٣(
  . ١/٩٦المصدر نفسه، ) ٤(

 .، وواضحٌ أنه سهوٌ طباعيّ"عيونه"ال " عيوبه: "لمقدّمةفي ا
ابن خلّكان، أبو العبّاس شمس الدين أحمد بـن محمّـد بـن أبـي بكـر، وفيـات األعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان،                          ) ٥(

  .٦/٧٨إحسان عبّاس، بيروت، دار صادر، . د: حقّقه
 .مع مالحظة وجود اختالف في نقل الطّاهر من الوفيات

  .٣/٩٤فهاني، أبو الفرج، األغاني، األص) ٦(



 

 
١٥٢

 الرؤية النقديّة في مقدِّمة الطّاهر بن عاشور  لديوان بشّار بن برد
 عبد اهللا بن عبد الرحمن بانقيب. د
 

ي ترجمــة حمّــاد عجــرد بــشّار، ثــمّ خــصّه بترجمــة فــي أخبــاره مــع عبــدة خاصــة، وتعــرَّض فــ 

 . )١("لكثيرٍ من أخبار بشّار

) المختــار مــن شــعر بــشّار(ثــم يــشير الطّــاهر إلــى اختيــار األخــوين الخالــديين المــسمّى 

الذي شرحه أبو الطاهر إسماعيل التجيبي، ونـشره وعلّـق عليـه العالمـة الـسيد محمّـد بـدر                    

ــدين العلــوي ســنة   ــاهر علــى الناشــر أ  . هـــ١٣٥٣ال ــه واســتدرك  الطّ غيــر أنّ ناشــر  : "مــرًا بقول

الكتاب يظنه كتاب المختار للخالديين، ويظنّ أنَّ التجيبي شرح ذلك الكتـاب، ولـيس األمـر     

كما ظنّ، فإنَّ الكتاب الذي نشره هو مختار المختار وهو ما اختاره إسماعيل التجيبـي مـن                 

ذلــك مختــار الخالــديين وشــرحه، وضــم إليــه مــا عثــر عليــه مــن شــعره حــسبما يفــصح عــن    

وأيًّا مـا كـان األمـر، فـإنَّ هـذا           . )٢("٢٠١ وكالمه في صفحة     ٣٤١كالمه في أواخر الشرح صفحة      

التعاقــب علــى شــعر بــشّارٍ بــدءًا مــن اختيــار الخالــديين ثــم اختيــار التجيبــي مــن اختيارهمــا     

 .   وشرحه له يدلّ على ما ناله شعر بشّارٍ من استحسانٍ وقبول

شعر قديمةٌ نستطيع أنْ نمدّها إلـى أول اختيـارات الـشعر            وال شكَّ أنَّ فكرة اختيار ال     

، ثـمَّ نـشطت فكـرة االختيـار الـشعري مـع بدايـة عهـد         )المعلَّقـات (العربيّ فيما أُطلق عليـه    

التدوين سـواء فـي مـصنّفات األدب العامّـة، أو فـي تلـك الكتـب التـي تخصّـصت بهـذا العمـل                  

 . )٣( وسُمِّيت بكتب المختارات أو المنتخبات الشعرية

ــا نقــديًّا ينبــئ عــن موقــف استحــسان مــن         ويعــدَّ االنتخــاب الــشعريّ فــي حقيقتــه عملً

المنتخِب ورضا، ولذا اتّجه الطّاهر إلـى بيـان حـضور شـعر بـشّار فـي كتـب األدب ومختاراتـه،            

                                     
  .١/٩٦ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، ) ١(
  .١١٦المصدر نفسه، ص) ٢(
 :لعلّ أهم دراسة عُنيت بكتب المختارات الشعريّة هي دراسة إدريس بلمليح اآلتية) ٣(

ب مـن خـالل المفـضليات وحماسـة أبـي تمـام،           بلمليح، إدريس، المختارات الشعرية وأجهزة تلقيها عند العر       
 .م١٩٩٥، الرباط، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة محمّد الخامس، ١ط



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٥٣

 ـهـ١٤٣٦الثالثون شوال  العدد السابع  و

ــا     ودلّــل بعــددٍ منهــا علــى ذلــك، وإنْ كــان حــضور شــعر بــشّارٍ فــي تلــك المــصنّفات أكثــر ممّ

 .    ولكنّه اكتفى بما ذكر، إذ الغاية التدليل والتمثيل ال التتبّع والحصرذكره في مقدّمته، 

وأمّا فيما يتعلّق بالمظهر الثاني من حـضور شـعر بـشّارٍ وهـو مـا حـازه هـذا الـشعر مـن                      

مـن ذلـك    . ثناء أهل األدب ومتذوّقيه فيسوق الطّاهر عددًا من شهادات أهـل العلـم واألدب             

: بــشّارٍ ومــروان بــن أبــي حفــصة أيّهمــا أشــعر؟ فقــال   "مــا ذكــره األصــمعي حــين سُــئل عــن 

ألنّ مروان سلك طريقًـا كثُـر مـن يَـسْلكه، فلـم يلحـق بمـن تقدّمـه،           : لم؟ قال : بشار، فقيل 

وشركه فيه من كان في عصره، وبشّار سـلك طريقًـا لـم يُـسْلك وأحْـسَنَ فيـه وتفـرّد بـه،                       

وقد وجدتُ أهل بغداد قـد ختمـوا     : لوهو أكثر تصرّفًا وفنون شعر، وأغزر وأوسع بديعًا، قا        

الــشعراء بمــروان، وبــشّارٌ أحــقُّ بــذلك مــن مــروان، ومــا كــان مــروان فــي حيــاة بــشّارٍ يقــول  

شعرًا حتى يصلحه بشّارٌ ويقوّمه، فبـشّارٌ مطبـوعٌ ال يكلّـف طبيعتـه شـيئًا متعـذِّرًا، ال كمـن                     

 . )١("يقول البيت ويحككه أيّامًا

: )٢(ظ على شـعر بـشّارٍ، وينقـل عنـه قولـه فـي البيـان والتبيـين            ويذكر الطّاهرُ ثناءَ الجاح   

والمطبوعون علـى الـشعر مـن المولّـدين بـشّارٌ العُقيلـيّ، والـسيِّد الحِمْيـريّ، وأبـو العتاهيـة،                     "

وقد ذكر الناس في هذا الباب يحيى بـن نوفـل، وسَـلْمًا الخاسـر، وخَلَـفَ بـن                   . وابن أبي عُيَيْنة  

 . )٣("حميد الالحقيّ أَوْلى بالطبع من هؤالء، وبشّارٌ أطبعهم كلّهموأبانُ بن عبد ال. خليفة

ومـا كـان    : " عـن بـشّارٍ وحمـاد عجـرد        )٤(وينقل الطاهرُ قولَ الجاحظ أيـضًا فـي الحيـوان         

ينبغي لبشّارٍ أنْ يناظِرَ حمّادًا من جهة الشعرِ وما يتعلَّق بالشعر؛ ألنَّ حمّادًا في الحضِيض،              

                                     
  .١/٩٣ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، ) ١(
  .١/٩٣المصدر نفسه، ) ٢(
  .١/٥٠الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، البيان والتبيين، ) ٣(

 .مع مالحظة وجود اختالفٍ يسيرٍ في نقل الطاهر عمّا في البيان والتبيين
  .١/٩٣ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، ) ٤(



 

 
١٥٤

 الرؤية النقديّة في مقدِّمة الطّاهر بن عاشور  لديوان بشّار بن برد
 عبد اهللا بن عبد الرحمن بانقيب. د
 

وليس في األرض مولّدٌ قرويٌّ يُعَـدُّ شـعره فـي المحـدث إال وبـشّارٌ أشـعرُ       . وبشّارٌ مع العَيُّوق  

 . وهذا يدلّ على مكانةٍ رفيعةٍ نالها شعرُ بشّارٍ عند الجاحظ. )١("منه

 عن علي بن يحيـى بـن     )٢(ويشير الطّاهر إلى ما أورده الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد         

 بـسرقة شـعر قـط    ارٌرف بـشّ  مـا عـُ  : "قـال أبي منصور أحد أصحاب إسحاق الموصـلي حيـث       

 .)٣("جاهلي، وال إسالمي

 حيـث أُعجـب     )٤(ويوردُ الطّاهر ما جاء في أمالي الشريف المرتضى عن علـي بـن هـارون              

ما في الدنيا شيء لقديمٍ وال محدَث من منثـور ومنظـوم فـي صـفة                : "بأبياتٍ لبشّارٍ قال عنها   

 :الغناء واستحسانه مثل هذه األبيات

 .)٦("إلخ ...)٥(صَعِيدِ بَطْنَ تَسْقِ لَم بَرَقَتْ إِذَا       مَخِيلَةٌ مِنها لِلعَيْنِ حَةٍوَرائِ

تدلُّ هذه الشهادات التي يقدّمها الطّاهر على المكانة الرفيعة التي احتلّها شعرُ بشارٍ       

 .عند متذوّقيه من أهل العلم واألدب، وعلى ما لقيه عندهم من قَبولٍ ورضا

                                     
، بيـروت، دار  ٣عبدالـسالم محمّـد هـارون، ط   : الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، الحيوان، تحقيـق وشـرح         ) ١(

  .٤٥٤، ٤/٤٥٣م، ١٩٦٩/هـ١٣٨٨إحياء التراث العربي، 
  .١/٩١ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، ) ٢(
البغدادي، اإلمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب، تاريخ مدينـة الـسالم وأخبـار محـدثيها                     ) ٣(

، ١بـشار عـوّاد معـروف، ط   . د:وذكر قُطَّانها العلماء من غير أهلها ووارديها، حققه وضبط نصه وعلق عليـه   
  .٧/٦١٠م، ٢٠٠١/هـ١٤٢٢بيروت، دار الغرب اإلسالمي، 

  .١/٩١ابن عاشور، محمّد الطّاهر، مقدّمة ديوان بشّار بن برد، ) ٤(
  . ٢/١١٦ابن برد، بشّار، الديوان، ) ٥(

 "فيها مُخِيلَةٌ: "ورواية الطّاهر في المقدّمة
، "غُـــرَر الفوائـــد ودُرَر القالئـــد"لموســـوي العلـــوي، أمـــالي المرتـــضى الـــشريف المرتـــضى، علـــي بـــن الحـــسين ا) ٦(

  .٢/١٣٨م، ١٩٥٤/هـ١٣٧٣، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، ١محمّد أبو الفضل إبراهيم، ط: تحقيق



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٥٥

 ـهـ١٤٣٦الثالثون شوال  العدد السابع  و

 الطاهر النقديّة ال تقصر اهتمامها على النص الشعريّ وما دار حوله مـن قـضايا،           إنَّ رؤية 

ــه الكتــب والمــصنّفات           ــصًّا ســيّارًا تتناقل ــره وانتــشاره حتــى غــدا ن ــى أث بــل تمــدّ اهتمامهــا إل

 .   حضورًا وإعجابًا وإطراءً

@      @      @ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
١٥٦

 الرؤية النقديّة في مقدِّمة الطّاهر بن عاشور  لديوان بشّار بن برد
 عبد اهللا بن عبد الرحمن بانقيب. د
 

 خاتمة
لمباحـث الـسابقة أنْ نحـدّد أبـرز سـمات      يمكن من خالل ما رصدته الرؤية النقديّة فـي ا  

ــاهر بــن عاشــور النقــديّ فــي الــسمات الــثالث اآلتيــة مكتفــين بعــدّة أمثلــةٍ لكــل        مــنهج الطّ

 :سمة

اتّسم نقد الطّاهر بـن عاشـور النقـديّ بالـشموليّة، وتبـرز هـذه الـشموليّة                 :  الشموليّة   •

يـة األدبيـة، حيـث جـاء     في أكثر من مستوى، فهي تبرز علـى مـستوى العنايـة بـأطراف العمل              

 فلـم يغفـل نقـده    – المبدع والـنص والمتلقّـي   -نقد الطّاهر شاملًا لكل  أطرافها األساسيّة   

 .أي طرفٍ من هذا األطراف، بل برزت عنايته بها جميعًا

وتظهر الشموليّة أيضًا على مستوى عنايته بجـلِّ مكوّنـات الـنص الـشعري مـن ألفـاظٍ                  

، فقد حظي كما الحظنا في المبحث الثاني كلّ عنصرٍ من       ومعانٍ وصورٍ وموسيقى شعريّة   

 .هذه العناصر بوقفاتٍ في مقدّمة الطّاهر

 لم يأتِ نقدُ الطّاهر في المقدّمة منحازًا إلى أحد هذين الطـرفين             : بين التراث والعصر     •

بعـة   فـي متا – على سبيل المثـال   –فأثر التراث بادٍ    . دون اآلخر، بل ظهر أثرهما معًا في نقده       

ما لهج به القدماء مـن عنايـةٍ بأوليّـة المعنـى الـشعريّ، وسـبْق الـشعراء إليـه، وتتبّـع مـواطن                        

فجاء ذلك واضحًا في وقوف الطّاهر أمام بعـض المعـاني التـي             . توارده عند الشعراء التالين   

سبق إليها بشّارٌ فجاراه فيها الشعراء من بعده، أو فيما جارى فيه بـشّارٌ معـانيَ الـشعراء     

ويظهر أثر التراث أيـضًا فـي عنايـة الطّـاهر بـبعض الـصور البيانيّـة التـي أبـدع فيهـا              . السابقين

 .بشّارٌ، واالستئناس بموازنات العلماء القدماء بين صور بشّارٍ وغيره من الشعراء

وأمــا أثــر حركــة النقــد الــذي عاصــره الطّــاهر؛ فيتجلّــى فــي بــروز مظــاهر النقــد التــاريخي،   

الــربط بــين الــشعر والتــاريخ، أو بــين الــشعر والــشاعر، أو فــي تقــسيم   ســواء علــى مــستوى 

ــة والــسياسيّة التــي مــرّ بهــا تــاريخ العــرب        مراحــل األدب تقــسيما يخــضع للعــصور التاريخيّ

 .والمسلمين



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٥٧

 ـهـ١٤٣٦الثالثون شوال  العدد السابع  و

  وتتجلّــى الموضــوعيّة فــي نقــد الطّــاهر عبــر ابتعــاد نقــده عــن األحكــام   : الموضــوعيّة •

مـن الـنصّ الـشعريّ ذاتـه، فبحثـه لمكوّنـات الـنص الـشعريّ                المعياريّة المسبقة، واالنطالق    

 .جاء منطلقًا من الشعر نفسه، ال من أقوالٍ سابقة، أو أحكامٍ جاهزة

 – النفعيّة والجماليّة    –كما تبرز موضوعيّة نقد الطّاهر من خالل رؤيته لناحيتي الشعر           
 كـان نقـده ال ينفـي نفعيّـة     رؤيةً متوازنةً ال تطغى فيهـا إحـدى الـوظيفتين علـى األخـرى، فـإذا             

الشعر، فإنَّ تقـويم الـشعر عنـده والحكـم عليـه بـالجودة أو الـرداءة مقـصورٌ علـى الناحيـة                       

الجماليّة، حيث يجب أنْ يتوجّه هذا الحكم إلـى الـصناعة الـشعريّة ذاتهـا ال إلـى شـيءٍ آخـر             

 .بعيد الصلة بها

 بـن عاشـور كـان يـشقّ طريقًـا           إنَّ الطّـاهر  : وبعدُ، فإنَّه يمكـن القـول فـي آخـر المطـاف           

مميّــزًا فـــي النقـــد يجمـــع بـــين تنزيـــل الـــنص الـــشعريّ ضـــمن ســـياقه الثقـــافيّ واالجتمـــاعيّ،  

وإذا وضـعنا فـي االعتبـار الـزمن     . وتقويمه بأسسٍ نابعةٍ من النصّ ذاته ومتّـصلةٍ بأصـول الفـنّ         

نـل مـا يـستحقّه مـن     الذي كتب فيه هذه المقدّمة تبيّن وعيه المبكِّر بهذا الطريق الذي لـم ي    

ــه،          ــوانٍ شــعريٍّ أســهم فــي إغفال ــه ضــمن مقدّمــة دي ــاد والدارســين، ولعــلّ مجيئ ــة النقّ عناي

 .  وابتعاد األنظار عنه

@      @      @ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
١٥٨

 الرؤية النقديّة في مقدِّمة الطّاهر بن عاشور  لديوان بشّار بن برد
 عبد اهللا بن عبد الرحمن بانقيب. د
 

 المصادر والمراجع
، ٣بكـر عبّـاس، ط    . أ -إبـراهيم الـسعافين   . د -إحـسان عبّـاس   .د:  األصفهاني، أبو الفرج، األغـاني، تحقيـق       •

 .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩، دار صادر، بيروت

 .، القاهرة، دار المعارف٤محمّد أبو الفضل إبراهيم، ط:  امرؤ القيس، الديوان، تحقيق•

، ٢شـــوقي ضـــيف، ط. د: عـــادل ســـليمان جمـــال، قــدّم لـــه :  األنــصاري، األحـــوص، شـــعره، جمعـــه وحقّقــه  •

 .م١٩٩٠/هـ١٤١١القاهرة، مكتبة الخانجي، 

محمّــد : مــع وتحقيــق وشــرح فـضيلة العلّامــة ســماحة األسـتاذ اإلمــام الــشيخ   ابـن بــرد، بــشّار، الـديوان، ج  •

 .م٢٠٠٧الطّاهر ابن عاشور، الجزائر، وزارة الثقافة، 

، القـــاهرة، دار ٥عبـــدالحليم النجـــار، ط . د:  بروكلمـــان، كـــارل، تـــاريخ األدب العربـــيّ، نقلـــه إلـــى العربيـــة      •

 .المعارف

 بن علي بن ثابت الخطيب، تاريخ مدينة السالم وأخبار محـدثيها      البغدادي، اإلمام الحافظ أبو بكر أحمد      •

بـشار عـوّاد معـروف،      .د: وذكر قُطَّانها العلماء من غير أهلها ووارديهـا، حققـه وضـبط نـصه وعلـق عليـه                 

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، بيروت، دار الغرب اإلسالمي، ١ط

خـالل المفـضليات وحماسـة أبـي      بلمليح، إدريس، المختارات الـشعرية وأجهـزة تلقيهـا عنـد العـرب مـن                •

 .م١٩٩٥، الرباط، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة محمّد الخامس، ١تمام، ط

، جــــدة، النــــادي األدبــــي الثقــــافي،    ١أيمــــن ميــــدان، ط :  التغلبــــي، عمــــرو بــــن كلثــــوم، الــــديوان، تحقيــــق     •

 .م١٩٩٢/هـ١٤١٣

  الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر،•

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٨، القاهرة، مكتبة الخانجي، ٧عبدالسالم محمد هارون، ط: يين، تحقيق البيان والتب

ــرح  ــوان، تحقيـــــق وشـــ ــارون، ط : الحيـــ ــد هـــ ــي،   ٣عبدالـــــسالم محمّـــ ــراث العربـــ ــاء التـــ ــروت، دار إحيـــ ، بيـــ

 .م١٩٦٩/هـ١٣٨٨

  الجرجاني، عبد القاهر،•

 .م١٩٩١/هـ١٤١٢، مطبعة المدني، ، القاهرة١محمود محمّد شاكر، ط:  أسرار البالغة، قرأه وعلّق عليه



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٥٩

 ـهـ١٤٣٦الثالثون شوال  العدد السابع  و

 .م١٩٩٢/هـ١٤١٣، القاهرة، مطبعة المدني، ٣محمود محمّد شاكر، ط: دالئل اإلعجاز، قرأه وعلّق عليه

محمــد أبــو  :  الجرجــاني، القاضــي علــي بــن عبــدالعزيز، الوســاطة بــين المتنبــي وخــصومه، تحقيــق وشــرح      •

 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧تبة العصريّة، ، بيروت، المك١ علي محمّد البجاوي، ط-الفضل إبراهيم

محمــود محمّــد شــاكر، جــدة، دار :  الجمحــيّ، محمّــد بــن ســلّام، طبقــات فحــول الــشعراء، قــرأه وشــرحه•

 .المدني

، القاهرة، الهيئة المـصريّة العامّـة       ٤محمّد علي النجّار، ط   :  ابن جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقيق       •

 .م١٩٩٩للكتاب، 

أحمـد عبـدالغفور   : ، تحقيـق ة الـصحاح تـاج اللغـة وصـحاح العربيـّ          ،إسماعيل بـن حمـاد     أبو نصر    ، الجوهري •

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧، بيروت، دار العلم للماليين، ٤عطّار، ط

محمــد بــن مريــسي، االتجــاه األخالقــيّ فــي النقــد العربــيّ حتــى نهايــة القــرن الــسابع الهجــريّ،   .  الحــارثيّ، د•

 م،١٩٨٩/هـ١٤٠٩فيّ، مكّة المكرّمة، النادي األدبيّ الثقا

 .م٢٠١٢ حسين، طه، في األدب الجاهليّ، القاهرة، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، •

عبدالمجيد، الالنسونيّة وأثرها في روّاد النقد العربـيّ الحـديث، القـاهرة، الهيئـة المـصريّة العامّـة               .  حنون، د  •

 .م١٩٩٦للكتاب، 

د بن محمّد بن أبـي بكـر، وفيـات األعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان،          ابن خلّكان، أبو العبّاس شمس الدين أحم       •

 .إحسان عبّاس، بيروت، دار صادر. د: حقّقه

محمّـد قرقـزان،   .د:  ابن رشيق القيرواني، أبـو علـي الحـسن، العمـدة فـي محاسـن الـشعر وآدابـه، تحقيـق                    •

 .م١٩٨٨/ه١٤٠٨، بيروت، دار المعرفة، ١ط

، القــاهرة، ٣حــسين نــصّار، ط. د: العبّــاس بــن جــريح، الــديوان، تحقيــق ابــن الرومــي، أبــو الحــسن علــي بــن •

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤مطبعة دار الكتب والوثائق القوميّة بالقاهرة، 

عبدالرحيم محمود، عرّف  . أ: أساس البالغة، تحقيق  .  الزمخشري، جار اهللا أبو القاسم محمود بن عمر        •

 . والنشرأمين الخولي، بيروت، دار المعرفة للطباعة.أ: به

 .  م١٩٩٥/هـ١٤١٥، بيروت، دار صادر، ١محمد يوسف نجم، ط. د:  ابن زهير، كعب، الديوان، تحقيق وشرح•



 

 
١٦٠

 الرؤية النقديّة في مقدِّمة الطّاهر بن عاشور  لديوان بشّار بن برد
 عبد اهللا بن عبد الرحمن بانقيب. د
 

ــا، القــاهرة، دار نهــضة مــصر للطبــع        • ــات، أحمــد حــسن، تــاريخ األدب العربــي للمــدارس الثانويــة والعلي  الزيّ

 .والنشر

 .شوقي ضيف، دار الهالل: ق عليه زيدان، جرجي، تاريخ آداب اللغة العربيّة، راجعه وعلّ•

ــد العــرب    • ــاريخ عن ــاريخ نــشأتها وتطورهــا، ط   :  الــشرقاوي، عفــت محمــد، أدب الت ــروت، دار ١فكــرة الت ، بي

 .م١٩٧٣العودة، 

ــوي، أمــالي المرتــضى        • ــي بــن الحــسين الموســوي العل ــد ودُرَر القالئــد  " الــشريف المرتــضى، عل ــرَر الفوائ ، "غُ

 .م١٩٥٤/هـ١٣٧٣، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، ١يم، طمحمّد أبو الفضل إبراه: تحقيق

 محمّـد   -خليـل محمـود عـساكر     :  الصولي، أبو بكر محمّد بن يحيى، أخبار أبـي تمّـام، حقّقـه وعلّـق عليـه                 •

 .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠، ٣أحمد أمين، ط. د:  نظير اإلسالم الهنديّ، قدّم له-عبده عزّام

، دمــشق، دار ١هر بــن عاشــور علّامــة الفقــه وأصــوله والتفــسير وعلومــه، ط  الطبّــاع، إيــاد خالــد، محمّــد الطّــا•

 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥القلم، 

محمّـــد محيـــي الـــدين   :  العبّاســـي، عبـــد الـــرحيم، معاهـــد التنـــصيص علـــى شـــواهد التلخـــيص، تحقيـــق        •

 .م١٩٤٧/هـ١٣٦٧عبدالحميد، بيروت، عالم الكتب، 

 .م٢٠١٢يضاء، المركز الثقافي العربي، ، الدار الب٥ العروي، عبداهللا، مفهوم التاريخ، ط•

 الــشيخ –الــشيخ محمّــد عبــده :  العــسكري، أبــو هــالل، ديــوان المعــاني، عــن نــسخة اإلمــامين العظيمــين •

 .هـ١٣٥٢محمّد محمود الشنقيطي، القاهرة، مكتبة القدس، 

 .م١٩٩٩التوزيع، عدنان عبيد، شعر المكفوفين في العصر العباسي، عمّان، دار أسامة للنشر و.  العلي، د•

ــد بــن أحمــد، اإلبانــة عــن ســرقات المتنبــي، تقــديم وتحقيــق وشــرح       • إبــراهيم :  العميــدي، أبــو ســعد محمّ

 .م١٩٦١الدسوقيّ البساطيّ، القاهرة، دار المعارف، 

 .محمد سعيد مولوي، المكتب اإلسالمي:  عنترة، الديوان، تحقيق ودراسة•

 .م١٩٩٦، بيروت، دار العلم للماليين، ٧ ونقد واقتراح، ط فيصل، شكري، مناهج الدراسة األدبية عرض•

ــي، د• ــان، ط    .  الفيفــ ــعر العميــ ــي شــ ــصريّة فــ ــصورة البــ ـــمُغامري، الــ ــداهللا الــ ــي،   ١عبــ ــادي األدبــ ــاض، النــ ، الريــ

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٦١

 ـهـ١٤٣٦الثالثون شوال  العدد السابع  و

، القـــــاهرة، مكتبـــــة اآلداب، "ضـــــمن البغيـــــة لعبـــــد المتعـــــال الـــــصعيدي " القزوينـــــي، الخطيـــــب، اإليـــــضاح •

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧
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Critical VisionIn the Introduction of Attaher Ben Ashuor 

to the Poetry of Bashar Ben Burd 

Dr. Abdullah Abdulrahman Banugaib 

Department of Arabic Language  
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Umm Al-Qura University 

Abstract: 

This study aims to discover the critical vision of the intoduction of Attahr 

Ben Ashur to the poetry of Bashar Ben Burd. The study is divided into three 

parts. The first part considers the (poetic text). It studies the general issues Attahr 

discusses about the poetic texts or those issues related to the role, function and 

aims of the poetic texts and its relation with some humantarian and 

epistemological fields. These issues were (poetry and history), (poetry and the 

poet) and (poetry and religion). The second part of the research is a study of the 

(componants of the poetic text), the vocabulary, the meanings, the metaphores 

and the rhythm. The study shows that Attahir investigation of these componants 

in Bashar poetry came from a central belief that Bashar was the "first of the 

ancient and the last of the contemparary". The third part studies Attahr 

consideration of the effects that Bashar poetry has left, and that was clear in two 

ways: the presence of Bashar poetry in the books of literature and the testonomy 

given to Bashar poetry by those who are interested in in literature. The study 

concludes, through what the critical vision states above, the most important 

features of Attahr critical approach.
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 :ملخص البحث

األسـدي حيـث وظفـه فـي شـعره      شعر بـشر بـن أبـي خـازم     في  االنزياح الداللي    تناول هذا البحث خاصية   

دت صـورته متـشكلة عـن طريـق مـزج أكثـر مـن صـورة،                 الموجه إلى أوس بن حارثة الطائي هجاء ومدحا؛ إذ ب         

وأكثر من غرض شعري، والكثير من الدالالت، فانزاحت داللة غرض شعري ما لتتحول إلى داللة غـرض آخـر             

ن صـورة فنيـة فريـدة ألوس،  وجانـب االنزيـاح الـداللي       من خالل أساليب عفوية أسـلمت فـي النهايـة إلـى تكـوي         

هذا عند بشر لم يحتل أية مساحة تـذكر ضـمن أي مـن دراسـات العلمـاء والنقـاد قـديما وحـديثا ، ولـم يلتفـت                        

إليه باحث، ولم تشر إليـه أيـة إشـارة مـن قريـب أو بعيـد، بـل علـى النقـيض مـن ذلـك حيـث إن عـدم التفـاتهم                  

لبا علـى بعـض األحكـام النقديـة، فأضـحت غيـر دقيقـة، وربمـا غيـر صـائبة، كمـا            لتلك الظاهرة قد انعكس س    

 .سيتضح في أثناء البحث
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 مقدمة
إن معظم األبحـاث العلميـة والدراسـات األدبيـة التـي اختـصت بدراسـة الـشعر العربـي           

على مر العصور بداية من العصر الجاهلي، ومـرورا بـصدر اإلسـالم والعـصر األمـوي والعـصور                 

العباســية إلــى يومنــا هــذا، معظمهــا كــان ينظــر إلــى الــشعر العربــي مــن زاويتــين متناقــضتين  

ــة،     تأســس حولهمــا كثيــر مــن   ــة، وكــذلك الجوانــب التطبيقي  النظريــات والمقــوالت النقدي

والتعــارض ظــاهر بكــل يــسر بينهمــا، وهمــا إمــا اعتبــار البيــت الــشعري المفــرد هــو مكــان        

االنطالق التحليلي، فهو وحدة القصيدة، أو اعتبار القصيدة كلها، أو النص الشعري، األجدر            

ا شعرية طالت أو قصرت تـشكل بنيتهـا   كونها كال يتضمن أبيات   لبتمحور الدراسة حولها،    

إلـــى غيـــر ذلـــك مـــن  ... الـــشكلية والمـــضمونية، أي الـــشكل والغـــرض، أو المبنـــى والمعنـــى  

 .المصطلحات التي تعج بها الساحة النقدية

األول البيـت الـشعري، والثـاني القـصيدة         :  ال تخرج الدراسات عن زاويتين أو مجـالين        لذا

ت التـي تتعلـق باإلنتـاج الـشعري الكلـي لـشاعر مـا، أي          الشعرية، وإذا وجـدنا بعـض الدراسـا       

 مديوانه، أو بمجموعة من الشعراء الذين يجمعهم قاسم مشترك، سواء أكان عـصرا، أ     

ــلوبية أ ــة م فنيـــة أمخصيـــصة أسـ ــال فـــي الـــشعراء الـــصعاليك،   ... مجتمعيـ ــو الحـ ــا هـ ، كمـ

ــات، وشــعراء المعلقــات    ســتنباط بعــض  ، فإنهــا تتــوخى فــي ذلــك ا  ...والــشاعرات الجاهلي

الخصائص الفنية التي سرعان ما تعمم على أي شاعر يعد مـن وجهـة نظـر هـذا الباحـث أو          

ــوة،           ــأتي عن ــضم ي ــة، وإن كــان بعــض هــذا ال ــدرجا ضــمن هــذا القاســم، أو هــذه الفئ ذاك من

ولتحقيق مآرب بحثية تبـدو سـاذجة ومدرسـية فـي أغلـب األحيـان؛ إذ ال تعبـأ بـأي نمـط مـن                        

 .ي عامة، والشعري خاصةأنماط اإلبداع األدب

كونهـا تـشكل مبـادئ نقديـة يمكـن االعتمـاد عليهـا،        تبـدو مهمـة، ل  إن هذه الدراسات  

يبقـى النظـر إلـى الـنص األدبـي غائبـا أو            ومـع ذلـك     إما تأييدا أو دحضا ونقضا، أو دراسة ونقدا،         

 من هنا سوف ننطلق في بحثنا هذا من كون الـنص الـشعري هـو األسـاس،             نادرا إلى حد ما،     

 .سواء أكان بيتا شعريا أم مقطعة أم قصيدة أم مجموعة من القصائد
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ر بقــوة عــن حيــاة اإلنــسان العربــي  الجــاهلي قــد عبــّ العربــي مــن المعــروف أن الــشعر  و

وطموحاته وهمومه ومشكالته وقضاياه وأفكاره ورؤاه، وبالطبع فهذا التعبير لـم يكـن ذا        

ر ألسباب متعددة، لكـن بـشكل عـام    نمط واحد أو أسلوب محدد؛ إذ اختلف من حين آلخ     

يمكن تحديد بعض السمات التي يمكـن االطمئنـان إليهـا، ومـن ثـم تعميمهـا علـى الـشعر                     

الجــاهلي برمتــه، وإن كــان هــذا ال ينفــي بعــض مواضــع التمــايز بــين شــاعر وآخــر، أو قبيلــة           

 . على النص الشعريوأخرى؛ مما يضفي قدرا واضحا من التنوع والتشويق والجمال

 صوركان الشعر الجاهلي صـورة صـادقة عـن حيـاة الفـرد والقبيلـة علـى الـسواء، فـ                    لقد  

مجموعة القيم واألخالق والعادات والتقاليد التي ترتبط بالبيئة العربيـة الجاهليـة، ويحـرص              

عليها الجميع آنذاك، وال يكون الخـروج عنهـا إال خروجـا عـن القبيلـة ذاتهـا، وبـالطبع يـأبى                      

 .شتى أفراد القبيلة ذلك

 بـشتى   ، كان الشعر الجاهلي سجال أليام العرب حلوها ومرها، مفاخرها ومثالبها          كما

شعر بشر بن أبي ومن ضمن هذا التراث الشعري     أبعادها البيئية واالجتماعية والسياسية،     

متــسقا بــشكل قــوي مــع األســدي الــذي يعــد نموذجــا جيــدا فــي هــذا المــضمار؛ إذ بــدا  خــازم 

ر األسدي خاصة، لكنه بالطبع احتـوى بعـض الخـصائص التـي             الشعر الجاهلي عامة، والشع   

لفتـت انتباهنـا ـ    تميـزه عـن غيـره مـن الـشعراء األسـديين، ومـن أكثـر هـذه الخـصائص التـي            

، الـذي وظفـه بـشر فـي شـعره      االنزياح الداللي خصيصة  ـ يركز عليها البحثومن ثم سوف 

ته متشكلة عـن طريـق مـزج        الموجه إلى أوس بن حارثة الطائي هجاء ومدحا؛ إذ بدت صور          

أكثــر مــن صــورة، وأكثــر مــن غــرض شــعري، والكثيــر مــن الــدالالت، فانزاحــت داللــة غــرض  

 . شعري ما لتتحول إلى داللة غرض آخر

وهذا كان من خالل أساليب عفوية أسلمت في النهاية إلى تكوين صـورة فنيـة فريـدة     

ؤهلـه ليحتـل مكانـة جاذبـة        ألوس، تدل على إبداع شعري متميز لبـشر بـن أبـي خـازم، بمـا ي                

ابــن األثيــر، واألصــفهاني،  والبغــدادي، وجعفــر : لكثيــر مــن العلمــاء والنقــاد قــديما، مــن أمثــال 

الــسراج، وابــن دريــد، وابــن ســالم الجمحــي، والــسيوطي، وابــن قتيبــة، ومحمــد بــن حبيــب،       
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د أحمــ: والمفــضل الــضبي، والوشــاء المرزبــاني، ويــاقوت الحمــوي، وغيــرهم، وحــديثا، أمثــال   

الجاســـم، وحـــسين عطـــوان، وخليـــل عبـــد الـــسادة، وســـامي الهمـــص، وشـــكري فيـــصل، 

وشــوقي ضــيف، وعــادل فريحــات، وعرســان الرامينــي، وعلــي الفهــادي،  ويوســف خليــف،          

 .بروكلمان، وبالشير، وغرونباوم، وهارتيكان: وغيرهم، وعدد من الغربيين، أمثال

ــرة الدراســات عــن بــشر بــن أبــي خــازم         ــرغم مــن كث وشــعره، لكــن جانــب   وعلــى ال

االنزياح الداللي لم يحتل أيـة مـساحة تـذكر ضـمن أي مـن هـذه الدراسـات، ولـم يلتفـت إليـه                      

باحث، ولم تشر إليه أية إشارة مـن قريـب أو بعيـد، بـل علـى النقـيض مـن ذلـك؛ إذ إن عـدم                           

االلتفات إلى تلك الظـاهرة قـد انعكـس سـلبا علـى بعـض األحكـام النقديـة، فأضـحت غيـر                       

 .بما غير صائبة، كما سيتضح في أثناء البحثدقيقة، ور

تكــون البحــث مــن تمهيــد، وثالثــة مباحــث، وخاتمــة، تنــاول التمهيــد نبــذة مــوجزة عــن   

: بشر بن أبي خازم وشعره وقصته مـع أوس بـن حارثـة الطـائي، واخـتص المبحـث األول بــ                    

المــصطلح .. االنزيــاح الــداللي : ، وجــاء علــى قــسمين، همــا االنزيــاح الــداللي والــنص الــشعري 

 . تشكل الصورة الفنية.. والرؤية، واالنزياح الداللي 

، وعالج عالقة االنزياح )داللة الهجاء(االنزياح الداللي : في حين اختص المبحث الثاني بـ

ــداللي ضــمن نــصوص هــذا الغــرض، وهــي          ــاح ال ــة أنمــاط لالنزي ــداللي بالهجــاء، محــددا ثالث : ال

مـن الهجـاء   ، ومن الهجاء الفردي إلى الهجـاء القبلـي  ، وجاءاالنزياح الداللي من الفخر إلى اله  

 . القبلي إلى الهجاء الفردي

، وعــالج عالقــة االنزيــاح )داللــة المــدح(االنزيــاح الــداللي : بينمـا اخــتص المبحــث الثالــث بـــ 

االنزيـاح  : الداللي بالمدح، محددا ثالثة أنماط لالنزياح الداللي ضمن نصوص هذا الغرض، وهـي            

مـن المـدح القبلـي إلـى        ، و مـن المـدح الفـردي إلـى المـدح القبلـي           ، و ن الهجاء إلى المدح   الداللي م 

ــرؤى النقديــة التــي أفرزهــا       المــدح الفــردي  ــائج وال ، ثــم جــاءت الخاتمــة مستخلــصة أهــم النت

 .البحث، إضافة إلى قائمة بالمصادر والمراجع

@     @     @ 



 

 
١٨٠

 )صورة أوس بن حارثة نموذجا ( االنزياح الداللي  في شعر بشر بن أبي خازم 
 أحمد بن محمد بن إبراهيم اليحيى. د 
 

 تمهيد
 :نبذة تاريخية .. بشر بن أبي خازم

  والبة بـن الحـارث  حميري بن ناشرة بن أسامة بنن  ببن أبي خازم بن عوف       بشر   يعد

 وال تـاريخ    ،ال يُعـرف تـاريخ والدتـه      ومن فحول شعراء الجاهلية،     من كبار شعراء بني أسد، و     

وفاته بدقة، ولكن يستخلص من أخباره أنه عاش فـي زمـن النعمـان بـن المنـذر، الـذي كـان           

 .)١(أي أنه عاش تقريبا في أواخر القرن السادس للميالد، )ـم٦١٣-٥٨٥(ملكاً لبالد الحيرة 

عـاش حيـاة    لكنهـا تجمـع علـى أنـه         ،تعـد قليلـة   األخبار التي وصلت عـن بـشر وعائلتـه          و

شـاركهم فـي وقـائعهم مـع القبائـل         و ،الفارس الجاهلي، حيث أغار مع قومه علـى القبائـل         

 المـــشهودة فـــي العـــصر  وهـــي مـــن أيـــام العـــرب،األخـــرى، ومنهـــا موقعـــة النِـــسار والجِفـــار 

وقد أنشد بشر في هاتين الموقعتين قصائد عدة، مبديًا فيها فخره وقومه بنشوة       ،  الجاهلي

 . بني تميم، وبني عامرعلىالنصر على أعدائهم، حيث ظفروا 

جمعت على أن أوس بـن  أمعظم المصادر والمراجع التي أرّخت لألدب العربي  كما أن   

أثنـاء جلـسة عنـد    فـي  ففـي إحـدى المـرات و   ، )٢( مـن طيـئ  حارثة سيّد من سادات بني جديلة 

 وقد حضرها أوس وكان البسا حلّـة جميلـة حـسده عليهـا قومـه، فقـالوا للـشاعر            ،النعمان

 ، جُلّ ما أملـك مـن مـالٍ وأثـاث مـن عنـده              ،ال أهجو أوسا  : بقولههجهِ، فرد عليهم    ا: الحطيئة

 :لحطيئة قولهاوأنشد 

                                     
علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بـن عبـد الكـريم بـن عبـد الواحـد             : انظر حول حياة بشر بن أبي خازم       )١(

دار الكتـاب   ،  الـسالم تـدمري    عبـد  عمر: تحقيق،  لكامل في التاريخ  ا: الشيباني الجزري، عز الدين ابن األثير     
خزانـة األدب ولـب   : در بن عمر بن بايزيد بن أحمـد البغـدادي  ، وعبد القا١/٢٢٦م،  ١٩٩٧،  ١، ط العربي، بيروت 

ديوان بـشر بـن أبـي       و،  ٢/٢٦٢. ت.الخانجي، القاهرة، د  . عبد السالم هارون، ط   : لباب لسان العرب، تحقيق   
شـعر  : أحمـد موسـى الجاسـم     ، و ١٢، ص    م ١٩٩٥ ، ه ١٤١٦،  دار الـشرق العربـي    ،   عزة حـسن   :تحقيق،  خازم

عـادل  ، و١١٩، ص ١٩٩٥دار الكنـوز األدبيـة، بيـروت، الطبعـة األولـى،      . راسة فنية، طد.. بني أسد في الجاهلية   
 . وما بعدها٧١ ، ص١٩٩١دار الجيل، بيروت، . حياته وشعره، ط: بشر بن أبي خازم األسدي: الفريحات

 .١/٢٢٦،  في التاريخالكامل:  انظر، ابن األثير)٢(
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 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثالثون شوال  

 من آل ألمٍ بظهر الغيب تأتيني    كيف الهجاءُ وما تنفك صالحةٌ

وعند ذلك تصدى بشر بن أبي خازم وهجا أوسا مقابل مجموعة من اإلبـل، وقـد يظـن                  

القارئ منا لهذه الرواية التـي تتعلـق بموافقـة بـشر علـى هجـاء أوس الـسيّد فـي قومـه، أنهـا                         

 ا أوسـ كانت مقابل المال واإلبل، ولكن المتمعن لمـا جـاء فـي األبيـات التـي هجـا فيهـا بـشر            

هـذا البحـث،   أثنـاء  يجد أسبابا أخرى تكمن وراء هذا الهجاء، وهـي التـي سـيتم عرضـها فـي             

وال ننسى أن كال الرجلين يعرف قدر اآلخر، فهذا شاعر فحل من شعراء الجاهليـة، وذاك        

، ولكن المنافسة بين الـرجلين كانـت كمـا ستكـشفه الـصفحات              )١(سيد من سادات طيئ   

 .لها جذور قبليةالقادمة منافسة ومناكفة 

احتـل الــشاعر بـشر بـن أبــي خـازم مكانــة مرموقـة فـي العــصر الجـاهلي؛ إذ أجمــع        لقـد  

الشعراء والنقاد على أنه يحتل المرتبة الثانيـة فـي شـعراء العـصر الجـاهلي مـن أمثـال أوس                

كمـا أن المفـضل الـضبي اختـار لبـشر أربـع قـصائد        ، )٢(بن حجر، وكعب بن زهيـر، والحطيئـة   

ــه   ــي كتابـ ــضلياتا"فـ ــي ،"لمفـ ــصائد هـ ــام ذوات والقـ ــروف أن ، )٣(٩٩، ٩٨، ٩٧، ٩٦:  أرقـ والمعـ

 كمــا اختــار ،المفــضل قــد وضــع أفــضل القــصائد فــي كتابــه لعــدد مــن فحــول الــشعر العربــي   

، وأعطاهــا المرتبــة األولــى بعــد    )٤(قــصيدة لبــشر " رة أشــعار العــرب  هــجم"صــاحب كتــاب  

 . من حيث المكانة والجودة والرصانة،المعلقات

                                     
محمـد  : ثمار القلـوب فـي المـضاف والمنـسوب، تحقيـق         : البي انظر، عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثع        )١(

 .٩٢-٩١ص  م، ٢٠٠٣، ١أبي الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت ، ط
 شـاكر،   محمـد  طبقات فحول الشعراء، قرأه وشرحه أبو فهر محمود: الجمحي بن سالم محمد انظر، )٢(

 .٨١، ص ١٩٧٤، بجدة المدني دار 
أحمـد محمـد شـاكر، وعبـد الـسالم محمـد            : المفضليات، تحقيق وشـرح   : المفضل بن محمد الضبي   ،   انظر )٣(

 .١٣٥ت، ص .السادسة، بيروت، لبنان، د. هارون، ط
.  دهشـرح و هحققـ م، اإلسـال ويـة  هلرة أشعار العـرب فـي الجا  هجم:  أبي الخطاب القرشي نانظر، محمد ب  ) ٤(

 .١٨١  ص،١٩٨٦/ ١٤٠٦  /٢ طق،  دمش،ملدار الق، اشميهي اللمحمد ع
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النظر فــي المــصادر التراثيــة يتــضح لنــا العالقــات المتــشعبة والمتعــددة بــين بنــي أســد  وبــ

وغيرها من القبائل، فلديهم عالقات مع كندة والمناذرة والغساسنة وطيئ، وما يعنينا هنا         

 والتي تمثلت في وجه من الوجوه في العالقة بين بشر بن أبـي خـازم            ،عالقة بني أسد بطيئ   

ثـة بـن ألم الطـائي هجـاء ومـدحا، فعلـى الـرغم مـن القـول بأسـبقية                      وأوس بن حار   ،األسدي

، لكــن أســد عــن طيــئ فــي ســكن نجــد، وأن الجبلــين كانــا ألســد ثــم غلبتهــا طيــئ عليهمــا    

 .)١(العالقة بينهما أخذت أشكاال متعددة قوة وضعفا

كما عقد بينهما بعض األحالف، وأبـرز األيـام لهـذين الحليفـين أسـد وطيـئ، همـا يـوم                      

 وإن كــان هــذا ،، ويــوم النــسار؛ إذ انتــصرا فيهمــا مــع غطفــان علــى بنــي عــامر وتمــيم الجفــار

الحلف بينهما لم يمنع من وجود بعض الغارات والغزوات بـين بعـض بطـون القبيلتـين، وال               

 .عجب في ذلك؛ إذ تطور األمر بينهما؛ مما نتج عنه يوم ظهر الدهناء

ه المتلقي الوجهة ذاتها التي حـاول       وتلك العالقة تمثل نسقا تاريخيا يسهم في توجي       

، والتـي تتمثـل فـي    ابشر بن أبي خازم التركيز عليها من وقت آلخر، خاصـة فـي هجائـه أوسـ       

اإلعالء من جانب القبيلة مقارنة بالفرد، فلقـد حـاول بـشر أن يكـون صـوتا وفيـا لقبيلتـه بنـي          

 والحربيـة والخلقيـة     أسد، تلك القبيلة التي عرفـت بمآثرهـا فـي شـتى الميـادين، االجتماعيـة               

ليس في بني أسد إال خطيـب، أو شـاعر، أو قـائف، أو              : "، فقد قال يونس بن حبيب فيهم      ...و

مـآثر بنـي    "، حتـى أن محمـد بـن عبـد الملـك ألـف كتابـا بعنـوان                   )٢ ("راجز، أو كاهن، أو فـارس     

 .  )٣("أسد وأشعارها

بـين الـشعر     لي يـربط  منذ العصر الجاهلي وحتـى عـصرنا الحـا        من المالحظ أن المتلقي     و

مـن  أكان  والواقع بدرجات متفاوتة، فاألدب يبدو مشدودا بالواقع بوجه من الوجوه، سواء            

                                     
 . وما بعدها٣٤حياته وشعره، ص : بشر بن أبي خازم األسدي: حول هذه العالقة يراجع، عادل الفريحات) ١(
 الخانجي هارون، مكتبة محمد معبد السال :البيان والتبيين، تحقيق: الجاحظ  بن عثمانبحر بن عمرو )٢(

 . ١٧٤ : ١ ،م ١٩٨٥ /٥ط القاهرة،  والتوزيع، والنشر للطباعة 
 .١٤٩ ت، ص.دار المعرفة، بيروت، لبنان، د.  طالفهرست،: انظر، محمد بن إسحق بن النديم) ٣(
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،  من قبل المتلقين، ومن بينهم النقاد، في عصره أو في عصور تاليـة لـه    مقبل الشاعر ذاته، أ   

 لكــن هــذا الجانــب ال طائــل مــن ورائــه حــال اإليغــال فيــه علــى حــساب الــنص الــشعري ذاتــه،

والجوانب الفنية المتعددة؛ إذ إن هذا النمط من االهتمـام مـن شـأنه تحويـل أيـة دراسـة إلـى             

دراسة تاريخيـة أو سياسـية تحـوم حـول الـنص دون اختراقـه، وتـتقلص أهميتهـا فـي تلـك                       

ــاريخ أو الواقـــع المحـــيط بالعمليـــة    )١(الجوانـــب ، وإن كـــان هـــذا ال يعنـــي عـــدم االهتمـــام بالتـ

 .لك النصوص الموازية مهمة لمزيد من الفهم والوعي والتذوقاإلبداعية؛ إذ تبدو ت

وهذا الربط، وهذه العالقة العفوية التي تقـام بـين الـنص الـشعري وبـين النـصوص غيـر                    

اللغوية، الثقافية والتاريخية والدينية والمجتمعية، تولد مستويات عدة ـ وربما غير محدودة  

 واإلقصاء من دائرة األدب كلية، وأعالهـا القبـول   ـ من استجابات التلقي، أدناها الرفض التام  

 . التام، واعتباره مثاال يحتذى وإبداعا ال مثيل له

من هنا سوف نحاول أن تتسم عالقاتنا بالنص الشعري موضوع الدراسة، وبالنصوص        

الموازية التي تحيط به وتتفاعل معه، بالحياد والموضوعية قدر اإلمكان، منطلقة من النص             

 .دة إليه محملة بدالالت ورؤى متسقة معه،ومتوائمة مع النصوص الموازية أيضاذاته عائ

@     @     @ 

 

 

                                     
االرتباط السياسي لشعر بشر بن أبـي خـازم، مجلـة           : ومن أمثلة هذه الدراسات، عرسان حسين الراميني      ) ١(

 : ٢٩٨، ص ص ٢٠٠٩، ٢، العـدد  ٣٦د العلوم اإلنسانية واالجتماعية، الجامعة األردنية، عمان، األردن، المجلـ      
٣١٨. 
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 المبحث األول
  .االنزياح الداللي والنص الشعري

 :المصطلح والرؤية.. االنزياح الداللي ) ١(
يعــد االنزيــاح مــن أكثــر المفــاهيم النقديــة اســتعماال وترجمــة مــن قبــل النقــاد العــرب،     

 التـي ال تقـل عـن أربعـين          ،رغم من تعـدد ترجمـات هـذا المـصطلح عـن أصـله الغربـي               وعلى ال 

اســتعمال المبــدع للغــة مفــردات وتراكيــب وصــورا  "بأنــه لكــن يمكــن تعريفــه  ، )١(مــصطلحا

استعماال يخرج بها عما هو معتاد ومألوف بحيث يؤدي مـا ينبغـي لـه أن يتـصف بـه مـن تفـرد                   

د الدارس لمقـصده حـال توظيفـه يقلـل بقـدر كبيـر              ، لكن تحدي  )٢("وإبداع وقوة جذب وأسر   

الذي قد ينعكس في أحيـان كثيـرة علـى           من مواضع اللبس التي قد تظهر جراء هذا التعدد        

 .فوضى نقدية ال طائل منها غير مزيد من الفوضى

ــى           ــرا عل ــه، أو يكــون مجب ــدارس داخل كمــا أن هــذا التعــدد لــيس مــن شــأنه أن يقبــع ال

 أو المعاني، أو إحدى هذه الدالالت النقدية األسلوبية، بـل علـى             توظيف أحد هذه التوجهات،   

النقيض؛ إذ إن هذا الزخم النقدي يكون دافعـا لـه إلعمـال فكـره لتوليـد مـا يـراه متوائمـا مـع                 

يكون استخدامه الجديـد ـ   فموضوع دراسته، ومسهما في إضاءات جديدة حول موضوعه؛ 

ل اللهــاث وراء مــا هــو جديــد، أو تــرك أثــر فــي   نــسبيا أو كليــا ـ أمــرا ضــروريا، ولــيس مــن قبيــ    

المجال النقدي، الذي ـ شئنا أم أبينا ـ ما هو إال وسيلة إلضـاءة الـنص وفهمـه وتذوقـه وتأويلـه،        

وال يمكــن تفــوق الوســيلة أو األداة علــى الموضــوع الــرئيس، أي الــنص المحلــل والمــدروس     

 األمــر ال يتــوفر فــي دراســتنا    مهمــا كــان، إال أن يكــون النقــد ذاتــه موضــوع الدراســة، وهــذا       

 .  الحالية

                                     
الـدار العربيـة للعلـوم    . ط  في الخطـاب النقـدي العربـي الجديـد،      إشكالية المصطلح :  انظر، يوسف وغليسي   )١(

 .٢٠٤ص ، ٢٠٠٨ناشرون، منشورات االختالف، بيروت، 
المؤســسة الجامعيــة للدراســات  االنزيــاح مــن منظــور الدراســات األســلوبية، بيــروت،:  أحمــد محمــد ويــس)٢(

 .٧، ص٢٠٠٥ ،١. والنشر، ط
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، االنزيــاح الــسكونيويقــسم بعــض النقــاد االنزيــاح إلــى أشــكال أو أقــسام عــدة، مثــل 

، الــذي االنزيــاح الحركــي عــن التعبيــر المــشترك، وايبــدو بعــدفالــذي يتــصل بالــصور البالغيــة، 

ي يتعلق باألسـلوب    ، الذ االنزياح السياقي  عن الزمن استرجاعا أو استباقا، و      ايظهر انقطاع 

؛ إذ من شـأن الـسياقات أن       )١(ا داللي ا أو انحراف  ابأنماطه المتعددة، فهذا االنزياح يظهر شذوذ     

ــ وهذه األشكال االنزياحية ــ تتعارض أو تتصادم أو حتى تتالقى، وبالطبع يسهم األسلوب       

هنـا يبـدو   في التأسيس لدالالت متعددة يعجز األسلوب اللغوي منفردا عن تشكيلها، ومـن           

بــالكثير مــن الــدالالت، التــي تكــوّن مجتمعــة البنيــة األدبــي االنزيــاح رافــدا مهمــا يمــد النــسيج 

 .الداللية الكلية للنص متعدد الرؤى واإلشعاعات

 ــــ ن االنزيــاح الــداللي يعــد مــن أكثــر الــسبل التواصــلية بــين  المؤلــفإن هــذا البحــث يــرى أ

مـــن الـــضروب اإلبداعيـــة التـــي يرســـلها المؤلـــف  والمتلقـــي، فاالنزيـــاح ضـــرب الـــشاعر هنـــا ـــــ

شـأنه فـي   ـ الـنص الـشعري    إذ  ؛ويضمنها في نصه بغيـة تحقيـق أهدافـه المعلنـة أو المـضمرة     

، وبقـدر تعـدد البنـى أو    ، ودالليـة قد يتضمن أكثر من بنيـة معلوماتيـة  ـ ذلك شأن أي نص أدبي  

ــراء الــنص    ــوفر بجــدارة فــي نــصوص بــ    طبقــات التلقــي يكــون ث شر بــن أب خــازم  ، وهــذا يت

 .الشعرية التي وجهها إلى أوس بن حارثة الطائي

 ،انزيـاح األسـلوب عـن الـنمط الـسائد      ننا ال نقصد باالنزياح الداللي مجـرد وجدير بالذكر أ  

 آخـر مـضاد، وهـذا      ىقصد به تعمد المؤلف تحويل داللته من جانب إلـ         نأو المألوف المعتاد، بل     

 الـنص الـشعري   انـسيابي سـلس، يـوحي بانـسيابية         التحول ال يـأتي عنـوة، بـل يـأتي بـشكل             

ذاتــه وسالســـته، كمـــا أن ثقافــة المتلقـــي ومـــستواه الفكـــري والتــذوقي يحـــدد مـــدى وعيـــه    

 هــذه؛ إذ إنــه يمتلــك الحريــة الكاملــة فــي الولــوج إلــى الــنص مــن أي    بمواضــع االنزيــاح الــداللي 

 .مكان، والتجول داخله كيفما يشاء

                                     
 .٢٨ـ ٢٧، ص ١٩٨٩النقد واألسلوبية بين النظرية والتطبيق، اتحاد كتاب العرب، دمشق، :  عدنان بن ذريل)١(
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 أو األوليـة التـي حـاول    ،يتمثـل فـي تحديـد الداللـة األصـلية     نـا ـــ   ــ وفـق رؤيت االنزياح الداللي   و

 ممـا  ؛ إال انزيـاح داللـي لهـا   ويكون تحول أو تبدل هذه الداللة مـا هـ   فالشاعر إيصالها ونشرها،    

يـسلم إلــى تـأرجح المتلقــي بـين هــاتين الــداللتين غيـر الثــابتتين، بينمـا تعــد الداللـة األولــى هــي       

لمحفز لتوليد الداللة الثانية، لكـن تجـدر اإلشـارة إلـى أن منطلقنـا         كونها الملهم أو ا   لاألصل،  

 مــن قــصص عــرف مــا النظــر إلــىيجــب أن يكــون شــعريا أدبيــا فــي األســاس، أي ال يجــوز لنــا   

 منطلقنـا فـي    علـى أنـه  ن حارثـة الطـائي  بـ أوس  بـ  عن بشر بن أبـي خـازم وعالقتـه        وحكايات  

حــين تعـد النـصوص الــشعرية كلهـا مجــاال     ألنـه يعــد مجـاال اجتماعيـا تاريخيــا، فـي     ؛التحليـل 

 .أدبيا إبداعيا

لكـن بـالطبع ال يمكـن لنـا تحديـد  سـياق ـ أو سـياقات ـ التلقـي الـذي يبحـر فيـه أي متلـق               

مـن  علـى سـبيل المثـال نجـد أن     لهذا النص، فهـو وحـده القـادر علـى تحديـد منطلقـه األول، ف       

 انزياحــا دالليــا أوليــا،  إيــاه اعتــرف بمكانــة أوس الطــائي الكــريم الخيــر، يكــون هجــاء بــشر   

 يكون مدحه إيـاه انزياحـا دالليـا ثانيـا، ومـن اعتبـر الـنص الهجـائي هـو األصـل سـيعد                          بالتاليو

النص المدحي بمثابة انزياح داللي يفسر تفسيرات متباينة حسب أسـاليب التلقـي، وثقافـة          

 . المتنوعة المحيطة بالنص الشعري الموازيةالمتلقين، وكذلك النصوص

ا كنا نولي قدرا من االهتمام بالسياق التاريخي للنص الشعري لبشر بـن أبـي خـازم       وإذ

؛ إذ ال يمكــن فهــم العالقــة الوشــيجة بــين  إيــاهومدحــه  فــي هجائــه أوس بــن حارثــة الطــائي 

ــ قصائد كال الغرضين إال  بقراءة بعض النصوص التاريخية المحيطة بالنص الشعري، لكن              

أو واقعيـا؛  أو سياسـيا   يجب أال نعد النص الشعري نصا تاريخيـا      فإنناــ  على الرغم من ذلك     و

ألن األدب ـ شـعرا أو نثـرا ـ ال يكـرر الواقـع أو التـاريخ، ولـو حـاول فإنـه يكـاد يخـرج مـن دائـرة                

األدب كلية، فأرسطو الذي أولى فكـرة المحاكـاة الكثيـر مـن االهتمـام، مؤكـدا عليهـا فـي                     

لك النظـرة التـي تفـرق بـين األدب والواقـع؛ إذ ميـز بـين          ، يؤكد أيضا على ت    " الشعر نف"كتابه  

الـشعر والتــاريخ جــاعال الــشعر أقــرب مــا يكـون مــن الفلــسفة، وأرقــى مــن التــاريخ وأســمى،   

بعـض جوانبـه وأحداثـه، فيـرى     ـــ  أو مستلهما ــ حتى ولو بدا في بعض النصوص مستمدا منه     
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ــاريخ      ــن التـ ــيض مـ ــى النقـ ــات، علـ ــاه الكليـ ــو تجـ ــشعر ينحـ ــاه   ا/أن الـ ــو تجـ ــذي ينحـ ــع الـ لواقـ

 . )١(الجزئيات

ن أرسطو يعد المحاكاة ليـست مجـرد نقـل للحقيقـة أو الواقـع أو التـاريخ؛ إذ يحـاكي                 إ

الشاعر األشياء التي يـصورها والتـي تحـيط بـه، أو يـستلهمها مـن سـياقاته المختلفـة، وهـذا                   

ا يفــسح  أو كمــا يمكــن أن توجــد، وربمــا يحاكيهــا كمــا يعتقــد أو يظــن، بمــ      ،كمــا وجــدها 

 المتعـددة   لـوان المجال إلمعان الفكر والعقل والمخيلة، وهذا نمط من أنماط التخيل ذي األ           

أخيــرا فــإن و المــضمون، مبمــا يــتالءم مــع طبيعــة الــنص األدبــي ســواء مــن زاويــة الــشكل أ  

، مـع مراعـاة أن االختيـار بـين هـذه      )٢(الشاعر ربما يحـاكي مـا يحيطـه كمـا ينبغـي أن تكـون          

نوعة رهين طبيعة الـشاعر نفـسه، والـسياقات المحيطـة، وكـذلك طبيعـة               التوجهات المت 

 . هجاء ومدحاأوس إلى المتلقي أو المتلقين، وهذا يظهر بوضوح في نصوص بشر الموجهة 

ومن المعروف تمييز المتلقين والنقاد في عـصرنا الحـالي بـين الفـن ـ ومـن ضـمنه األدب ـ         

ه قوانينه ومعاييره التي تختلف عن قوانين الواقـع ـ   وبين الواقع؛ إذ يعد الفن كيانا مستقال ل

 ـ ومعــاييره، حتــى األدب ـ وأيــضا شــتى الفنــون ـ مــن شــأنه تــصوير          والــسياسةوكــذا التــاريخ

الواقع بأساليب عدة متباينة بتباين المنطلقـات الفكريـة واإلبداعيـة واالجتماعيـة والدينيـة               

شـعرا ونثـرا ـ يتطـور ويتغيـر بـشكل واضـح؛        أيـضا بتبـاين العـصور، فـالفن واألدب ـ      ووغيرها، 

 تظهــر ضــرورة تلقــي الــنص األدبــي وتحليلــه ونقــده وتذوقــه وفــق ســياقه التــاريخي، أي     لهــذا

عــصره الــذي أبــدع فيــه، أي أننــا بــذلك ننظــر إليــه بعــين متلقيــه فــي عــصر إنتاجــه بــين الحــين    

نقديـة والثقافيـة بغيـة    والحين، وإن كان هذا ال يمنع مـن تطبيـق آليـات عـصرنا أو نظرياتنـا ال           

 ،إضاءته وتفجير ما به من مواضع للقـوة التعبيريـة والدالليـة، أو مواضـع أخـرى للـضعف الفنـي        

                                     
أبـي بـشر متـى بـن يـونس القنـائي، مـع ترجمـة حديثـة لـشكري           :  الـشعر، نقـل  نفـ : أرسـطو طـاليس  :  انظـر )١(

 .٦٤، ص ١٩٦٧دار الكاتب العربي، محمد عياد، القاهرة، 
 .١٤٢ الشعر، ص نف:  أرسطو طاليس)٢(
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؛ ممـا يجعـل مـن إشـارتنا         أو االضطراب الـداللي، حـال تـوخي الموضـوعية والحيـاد فـي التلقـي               

فـدا  السابقة حـول الـسياقين التـاريخي والـسياسي للعالقـة بـين بـشر وأوس وقبيلتيهمـا را                  

 .مهما يسهم في توجيه تحليلنا التطبيقي

من المفهوم النـصي، باعتبـار الـنص هـو          لكن يجب التأكيد أننا سوف ننطلق في بحثنا         

ســننظر إلــى االكتفــاء اللغــوي  لــذا ؛ )١("القــول اللغــوي المكتفــي بذاتــه والمكتمــل فــي داللتــه  "

ذاتـه، الكتفائـه اللغـوي    واالكتمال الداللي معا، وهو أمر يجعل كـل بيـت شـعري نـصا قائمـا ب           

من جانب، والكتمال داللته من جانب آخر، وكذلك كـل مقطعـة أو قـصيدة شـعرية، وبمـا                    

أن شاعرنا بـشر بـن أبـي خـازم قـد ارتـضى مـا نطقـه شـعرا، مهمـا كـان، فهـو نـص يتـضمن                       

ســمات النــصية بــشكل أو بــآخر، ولكــن هــذا ال يكبــل المتلقــي، فمــن شــأنه عقــد مقارنــات،   

 ،فـي سـبيل فهـم هـذا الـنص أو ذاك           ـــ وهـذا مـا سـننتهجه أيـضا ـــ              متنوعـة    وإجراء تحلـيالت  

 .واستيعابه وتذوقه

من هنا فسوف نرى كل بيت نصا قائما بذاته، باعتبار البيت الـشعري وحـدة القـصيدة،                 

وقــد تكــون مجموعــة مــن األبيــات الــشعرية نــصا قائمــا بذاتــه، مــرورا بتــشكل القــصيدة            

 القصائد الشعرية ضمن الغرض الشعري الواحـد ـ الهجـاء أو    ، بل تتضافر أيضاالشعرية نصا

المدح ـ مكونة نصا ذا طابع مميز، وأخيرا لنا أن ننظر إلى كل ما قاله بشر بن أبـي خـازم فـي     

تــسم بالكليــة، وممــا ينفــي معــه أي    ي نــصعلــى أنــه أوس بــن حارثــة الطــائي هجــاء ومــدحا   

؛ إذ يوظـف  االنزيـاح الـداللي  حثنـا، وهـو    أو التعارض، وذلك باعتماد محـور ب    ،هاجس للتضارب 

 نـرى الـنص   لهـذا  لتحقيق أثر معين، أو إفراز داللة محددة؛       المتاحة لديه  بشر شتى األغراض  

، شــعريأوس متـسما بـاالمتزاج بــين أكثـر مـن غـرض      إلـى   والموجــه رالـشعري الكلـي لبـش   

 .كالهجاء والمدح والفخر والغزل، كما سيتضح الحقا

                                     
، )لونجمـان (الـشركة المـصرية العالميـة للنـشر،         . ، ط المفاهيم واالتجاهات : علم لغة النص  : سعيد بحيري  )١(

 . ٣٢، ص١٩٩٧، الطبعة األولى، القاهرة
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 : تشكل الصورة الفنية.. لي االنزياح الدال) ٢( 
مــن المعــروف أن الــصورة الفنيــة فــي الــنص الــشعري، تتــسم بقــدر مــن الغمــوض الــذي 

بـذل جهـد متفـاوت بقـدر هـذا الغمـوض        يُلـذلك ، سـمات خاصـة  يضفي على مالمحها العامة    

مــن قبــل المتلقــي، وهنــا يبــدو هــذا الغمــوض مقبــوال مــستحبا أو مرفوضــا ممجوجــا بحــسب  

لنص شعري مـا، أو     المتلقين  يظهر استحسان بعض    لذا  ن الصورة الفنية؛    موقف المتلقي م  

؛ بمــا يحيــل علــى نــسبية التلقــي،    ونصــورة فنيــة محــددة، بينمــا ينكــره ـ أو ينكرهــا ـ آخــر           

واختالف أساليب التذوق الفني، لكن عامة تبـدو الـصورة الفنيـة فـي الـنص الـشعري خاصـة                    

ل، وهـذا يعـد لـب اللغـة الـشعرية ذاتهـا، أو كمـا                 أو الوضوح الكامـ    ،عصية على التحديد التام   

يقال الفيصل األسلوبي المـسؤول عـن تحديـد طبيعـة الكـالم، وهـل هـو فنـي أم غيـر فنـي؟                    

 وهل هو شعري أم نثري؟

 فــي الــنص األدبــي عامــة، والــشعري خاصــة، تــسهم مــع غيرهــا مــن       الفنيــةإن الــصورة

ه ورؤاه، تلك األمور التي يجمعهـا       التقنيات اإلبداعية في تجسيد أفكار الشاعر وأحاسيس      

قاسم مشترك وهو الجانب التجريدي، إنها تحولها إلى أمور حسية، أو شبه حسية، ومـن               

أكثر األساليب التي يتبعها الشاعر في هذا الصدد هـو التخيـل الـذي يـسهم فـي إنتـاج شـتى                    

 .الصور الشعرية

بها المتنوعــة ـ  بتجــارب    ـ بأنماطهــا المختلفــة وأســالي الفنيــة    وبــالطبع تــرتبط الــصورة  

وتعقـد صـالت متـشابكة بـين        ،  الشاعر وكل ما يتعلـق بـه، أي أنهـا تـرتبط بالـذات الـشاعرة               

التـي تتفاعـل معهـا    ـ  أو سـياقاتها    ـ تلك الذات وبين ما يحيطها من مجاالت تشكل سـياقه 

 .وتسهم في تكوينها

 بــأوس بــن ن الــنص الــشعري لبــشر بــن أبــي خــازم األســدي فــي عالقتــه   ومــن الواضــح أ

 والتـي يمكـن أن      ،حارثة الطائي هجاء ومدحا متصل بشكل وثيق بالتجربة الشعرية لبشر         

، وذلك بأسـاليب  غير اللغوية، أي السياقية/يلم بها المتلقي من خالل النصوص غير األدبية       

 . متباينة من التلقي
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 )صورة أوس بن حارثة نموذجا ( االنزياح الداللي  في شعر بشر بن أبي خازم 
 أحمد بن محمد بن إبراهيم اليحيى. د 
 

في وجه   تبدو   ا التذوق، لكن ثمة أمور    أساليبوعلى الرغم من نسبية التلقي واختالف       

مــن الوجــوه مــسؤولة بــشكل أو بــآخر عــن موقــف المتلقــي مــن الــنص الــشعري أو الــصورة 

الفنية قبوال أو رفضا، ومن هذه األمور نهج بعض الشعراء في تحديد الـصورة أو تجـسيمها                 

بطريقة تحاول خـداع المتلقـي؛ إذ قـد تتهمـه مـن زاويـة الفهـم أو االسـتيعاب أو التـذوق، أي                    

 أو تلـك    ،ستوى معين من التلقـي، وبـالطبع يـرفض المتلقـي هـذا الـنص              تحاول موضعته في م   

الصورة حال اختالف هذا المستوى عن مستواه الفكري أو ذائقته، في حين يقبله ويـسعد                

فكـره أو أسـلوب تذوقـه؛    ـ أو اقترابـه مـن ـ    بقدر هـذا التـذوق حـال تطـابق هـذا المـستوى مـع         

تكزة على مبالغة ممعنة في المغاالة أكثر قبـوال         لهذا األمر قد تبدو بعض الصور الفنية المر       

واستحسانا عن أخرى أكثر اعتداال ومتجنبة أي نمط من المغاالة، وهذا إذا حاول الـشاعر               

 . أو مقترب من الحقيقة،إيهام المتلقي أن ما يقوله حقيقة

إن الــنص الــشعري لبــشر بــن أبــي خــازم األســدي المتمركــز حــول تــصويره شخــصية     

 الطائي في بعديها السلبي واإليجابي، المتمثل في قـصائده المندرجـة ضـمن              أوس بن حارثة  

، الذي اتسم بالبساطة والعفوية، حتى أنه اعترف بكذبه فـي هجائـه             غرضي الهجاء والمدح  

 وذلــك فــي ، إن هــذا الــنص ال يبعــد كثيــرا عــن الــشعر الجــاهلي حينمــا شــرع فــي مــدح أوس،

 وقصص حوله، فكانت دافعـا لقولـه حقيقـة، أو        جانب كبير منه على أخبار ومواقف      اعتماد

 لهــذه القــصيدة أو تلــك، وإن كانــت   سويغانــسجت مــن قبــل بعــض الــرواة واإلخبــاريين تــ   

 مــن خــالل المــصادر   قــةاألخبــار حــول الموقــف الــسياقي مــن قــصائد الهجــاء والمــدح موث       

 .)١(والمراجع التي تناولتها بالعرض والتحليل

غيـره مـن النـصوص الـشعرية الجاهليـة فـي أنـه ذو        لكن هذا النص الشعري يتميـز عـن      

وجهين متناقضين، أحـدهما يهجـو أوسـا، والثـاني يمدحـه، األول يـتلمس مثالبـه أو يختلقهـا           

                                     
حياته : بشر بن أبي خازم األسدي: يحاتعادل الفر انظر حول عالقة بشر بن أبي خازم بأوس بن حارثة،            )١(

 .١٠٦ : ٩٦ وشعره، ص
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 ربما توحي للمتلقي في جانب منهـا بـصدقه أو بتأكـده مـن هـذه                 ،ويرصدها بكل جرأة وقوة   

اتبـع أسـلوب   "؛ إذ احش، إنـه حقـا هجـاء الذع فـ       لـه وهجاء   الصفات التي يكيلها وصما ألوس    

التــشهير بــالقبيح واإلعــالن عنــه، والــذي لــم يجــد صــداه جــوا يتــردد فيــه بــسبب مــا عــرف بــه   

، وأراه قــد نجــح فــي هــذا، فوفــاء الــشاعر يكــون مــن خــالل المالءمــة بــين الغــرض   )١("غريمــه

الشعري الذي ينسج حولـه قـصيدة وبـين مـضمونها؛ إذ إن القـصيدة ذاتهـا هـي التـي تـشكل             

 .رض أو ذاكهذا الغ

الثاني يحاول محو تلك المثالب، وإحالل الكثير من السمات اإليجابية محلهـا،            الوجه  و

ــه      تلــك األخيــرة  وإن بــدت  ــزا، لكــن أوليــة ذلــك الــنص الهجــائي تجعل أكثــر اهتمامــا وتركي

 بــشر وأوس والمتلقــي، فيكــاد ال يقــرأ أي نــص مــدحي ـ قــصيدة كــان أو    هأساســا ينطلــق منــ

 .لها ـ دونما نظر لنص آخر ضمن غرض الهجاءمجرد بيت شعري داخ

  ــ ظاهريا، والمتناسقين دالليا ــونحن لسنا بصدد المقارنة بين موقفي بشر المتناقضين   

من أوس، وبين مواقف غيره من الشعراء الذين مدحوا شخصيات محددة أو هجوهم فـي               

شرا، وإن كـان ثمـة      مواقف متباينـة تباينـا يـدفع إلـى الهجـاء، أو يـشجع علـى المـدح، لكـن بـ                     

اعتمـد علـى   ، فإنـه  موقف عام وحادثـة كبـرى أفـرزت هـذين المـوقفين مـن أوس بـن حارثـة           

هنـا ـــ   االنزياح الداللي فـي تـصويره شخـصية أوس، ومـع ذلـك فـإن انزيـاح الـدالالت الـشعرية                

مثــل يال يــشترط أن كاالنزيــاح مــن داللــة الفخــر إلــى الهجــاء، والهجــاء إلــى المــدح، وهكــذا ــــ  

ياحا في الداللـة الـشعورية القابعـة فـي نفـسية بـشر، وإن كنـا ال نملـك إال اعتبارهـا دلـيال                         انز

 .على ما يشعر به، وإال سيكون كالمنا ضربا من التنجيم الذي ال سقف له

ومــن المهــم فــي هــذا المقــام اإلشــارة إلــى بــؤرة دالليــة تكمــن داخــل نفــس الــشاعر        

لبؤرة تمثل الصراع النفسي الـذي عايـشه فـي          وتسهم في إنتاج قصائده الشعرية، إن هذه ا       

                                     
بشر بن أبي خازم األسدي بين السقوط والـسمو، مجلـة آداب الكوفـة،          : انظر، خليل عبد السادة إبراهيم    ) ١(

 . ٦٦ ، ص٥كلية اآلداب، جامعة الكوفة، العدد 
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 وهـو ال يـستحق      ، فإننا نرى أن الشاعر قد تورط بدايـة بهجائـه أوسـا            هناكال الغرضين، ومن    

ــر           ــه لكرمــه، وهــذا التــورط فجّ ــذي امتنــع عــن هجائ ــة ال الهجــاء، علــى النقــيض مــن الحطيئ

 آثــر المــضي فــي الــصراع داخلــه، وأخــذ يفكــر فــي اســتكمال الهجــاء أو التراجــع عنــه، لكنــه  

 :، وهذا يتضح من خالل في النصوص الهجائيةهجائه؛ لذا بدا متخبطا غير متزن

ــصورالنــسبي لفقــر ال ـ    ١ ــة فــي نــصوص غــرض الهجــاء    ل ــك، و الفني  نتيجــة انــشغاله  ذل

شـعر  " بـسرعة؛ لـذا رأى بعـض البـاحثين أن             المـراد  تحقيـق بالرغبة في التوصيل واإلفهـام و     

 .)١(" منه في هجائهبشر في مدح أوس أكثر وأجمل

، وأيــضا )لئــيم غــادر(، فعلــى ســبيل المثــال، هــو   ـ تكــرار الحقــول الدالليــة فــي الهجــاء    ٢

 ).قليل الخير(، وأيضا )بخيل(، وهو )ليس له وفاء(

ثالثـة عـشر حقـال دالليـا، موزعـة علـى عـدة        : زيادة عدد الحقول الدالليـة فـي الهجـاء    ـ  ٣

قوة، الكرم، الخير، الغريب، الضيف، الجار، السائل،       األصل، الوفاء، ال  : جوانب وصفات، وهي  

األصل، القوة، الكرم،   : سبعة حقول داللية، وهي   : أوس، القبيلة، األب، االبن ، مقارنة بالمدح      

 .الخير، أوس، القبيلة، الجار

 أن بــشرا حينمــا مــدح أوســا بــدا مجبــرا أيــضا وغيــر متــزن، وإن كــان أقــل  وأغلــب الظــن

 لقبيلته وهـو بـصدد مـدح     للتعرضاء، فعلى سبيل المثال ما الداعي     حدة من موقفه في الهج    

 :)٢(؛ حيث قالأوس
فأصـــــبح قـــــومي بعـــــد بؤســـــي بنعمـــــة   
 عبيد  العصا   لم  يمنعوك   نفوسهم

لقومــــــك، واأليــــــام عــــــوج رواجــــــع    
 سوى سيب  سعدى إن سيبك  نافع

كان عفيفا فـي  "جائه، فيراه ه، وبالعفة في ه  والغريب وجود من يصفه بالوفاء في مدح      

هجائــه؛ ألنــه هجــاء نــابع مــن موقــف ذاتــي محفــز، موقــف يــدافع بــه عــن حلفائــه مــن بنــي بــدر  

                                     
شـعر بـشر بـن أبـي خـازم،       : ص، وسـامي حمـاد الهمـ      ٢٦، ص   ديوان بـشر بـن أبـي خـازم        : ر، عزة حسن  انظ) ١(

 . وما بعدها١٣١، ص ٢٠٠٧اآلداب، جامعة األزهر، غزة،  ، كليةرسالة ماجستيردراسة أسلوبية، 
 .١١٥ ديوان بشر بن أبي خازم، ص) ٢(
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الفـــزاريين الـــذين أســـرهم أوس بـــن حارثـــة وجـــز نواصـــيهم، وأخـــذ مـــنهم الفـــداء ليطلـــق  

 إننا لن نـسلبه هـذه الـصفة، ونبـدل بهـا الغـدر والخيانـة، لكـن الـدافع وراء هـذا            ،)١("سراحهم

ن مـن أوس، كمـا يعكـس أوجـه          االفعل هو تخبطه وعدم اتزانـه، وخوفـه وجزعـه الـشديد           

 أوجـه  الصراع الـذي يعيـشه، فمـن خـالل قـصائد كـال الغرضـين موضـع الدراسـة يتـضح تعـدد             

، ومــن أشــهرها وأكثرهــا تجليــا علــى مــستوى البنيتــين الــسطحية والعميقــة للــنص  الــصراع

 :الشعري، ما يلي

 . ـ صراعه مع أوس١

 .المجتمع، فهو هارب شريد مطارد/ صراعه مع الحياة ـ٢

 . ـ صراعه النفسي داخله٣

 .، وإن كان صراعا رمزيا، لكنه دال ـ صراعه مع حبيبته٤

 . ـ صراعه مع ناقته ورحلته في الصحراء٥

فثمة صراع نفسي أليم يعتمل في نفس بشر انعكس على صراعه بـين الواقـع وبـين                 

مـادة التـصويرية الـشعرية وبـين الـصورة ذاتهـا، والتـي يحـرص                تصويره إياه، بـين معطيـات ال      

 .سمها سعيا منه لتحقيق هدفه، ونيل مرادهرعلى 

 نص شعرينلمح خيطا نفسيا دقيقا يربط أبيات كل وبقراءة نصوص بشر الشعرية 

 ، كــل غــرض علــى حــدة أيــضا، وأخيــرا يــربط كــال الغرضــين معــا نــصوصعلــى حــدة، ويــربط 

 باعتبارهمــا يــشكالن معــا نــصا ا أم مقطعــات أم قــصائد ــــأبياتــنــت نــصوصهما ــــ ســواء أكاب

ــذا فكــل     ــا ذا طــابع خــاص؛ ل ؛ إذ إن الــنص الــشعري  ا مترابطــابــدو متــسق نــص يشــعريا كلي

  . على موقف بشر من أوس سلبا أو إيجابا، تمردا أو اتساقا وتالؤمايتأسسجميعه 

                                     
المديح والهجاء في شـعر بـشر بـن أبـي خـازم األسـدي،    مجلـة آداب الرافـدين، كليـة                 :  انظر، علي الفهادي   )١(

 .٨، ص١٩٨٦، ١٦موصل، العدد اآلداب، جامعة ال
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ه، ومـع أوس، مـع نفـسه    مجتمع متخاصما مع نفسه، ومع ــ في بداية األمر ــ      بشر يبدو   ف

 في أثناء مدحـه أوسـا، ومـع    تعرض لهحين هجا من ال يستحق الهجاء، ومع مجتمعه حين        

أوس بهجائه إياه أوال، ولم يصل إلى مرحلة المصالحة مع النفس ومع المجتمـع ومـع أوس          

ائـه  بسمات ما تقلل من قيمته باعتباره وجهـا مغـايرا لهج      هذا المدح   إال بمدحه، وإن اتسم     

كونـه مـستقرا نفـسيا، ومتزنـا        لكما ذكرنا آنفا، لكنه يبدو أكثـر إبـداعا مـن قـصائد الهجـاء                

 .، أو على األقل يتظاهر بذلك، بشكل نسبيانفعاليا

بشر تصور موقفا شخصيا من أوس، وإن كـان حـاول إكـسابه      ل النصوص الشعرية إن  

ف الشخــصي مـــن أوس   لكــن يظــل الموقــ   بنــي أســد،   تــه طابعــا قبليــا عامــا،؛ إذ أقحــم قبيل    

والــصراع معــه هــو محورهــا الــرئيس، والــذي يفــرز األبيــات الــشعرية ويجــذبها لــه مــرة أخــرى  

، أو قمـة الوفـاء والعرفـان         في الهجـاء   لتزداد قوة من خالل استنباط جذوة الحقد والضغينة       

 .في المدح

 صنـ إن االتساق الداللي بين شعور بشر وأبياته الشعرية يبدو واضحا على صعيد كـل               

وكل غرض، لكنـه يتبـدل إلـى عـدم اتـساق أو تنـاقض بـين شـعوره الفـردي والقبلـي؛ إذ آثـر                          

نفسيته واالنتصار لها على قبيلتـه، ومـا إشـاراته المحـدودة إلـى قبيلتـه، أو قبيلـة أوس إال مـن                       

باب محاولته إقحامهما وإكساب شعره طابعا قبليا له قيمة، يؤيد ذلك هجاؤه لقومـه بعـد               

 إننــي فخــرت بكــم فلــم أنــل :ن لــسان حالــه يقــولأه إيــاه، وكــحــبدايــة مدصــفح أوس عنــه و

 .شيئا، واآلن حق عليّ هجاؤكم

 الهجاء والمدح التي وجهها بـشر إلـى أوس تبـدو            نصوصوتجدر اإلشارة إلى أن قراءة      

مرهونة بسياق متعدد األوجه يحيط بها ويغلفها، بل إن بعض األوجه الـسياقية هـي ذاتهـا        

 نـص شـعري   كـال الغرضـين الـشعريين بـشكل عـام، وكـل       نـصوص از مما أسـهم فـي إفـر     

 .على حدة بشكل خاص

الـــسياق   فـــي إضـــاءة الـــنص الـــشعريتـــي تـــسهمومـــن األوجـــه الـــسياقية المهمـــة وال

ن أي أ  الغـرض اآلخـر،      نـصوص  كل غرض منجذبـة إلـى        ، فنصوص السياق النصي ، و التاريخي



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٩٥

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثالثون شوال  

حه إزالة مـا عرضـه فـي الهجـاء؛     دم الهجاء،؛ إذ حاول بشر ب   نصوص المدح مرتبطة ب   نصوص

 :)١(حينما قاللن عن هذا أعإذ 
ـــا    ــالقولِ ظالمـــــ ــرتُ بـــــ ــد أهجـــــ ــي قـــــ وإنـــــ
ــلُ    ــا  قائـــــ ــذي   أنـــــ ــأمحو  بالـــــ ــإني   ســـــ فـــــ

 

وإنـــــــي مِنــــــــهُ يـــــــابن سُــــــــعدى لتــــــــائب 
ــا  كـــــاذب   ــا  قلـــــتُ إذ  أنـــ ــادقاً مـــ بـــــه صـــ

 
لنهايـة   بغيـة الوصـول فـي ا   توظيفهـا لذا نجد أن الحقول الداللية التـي حـرص بـشر علـى              

 إيجابـا فـي مدحـه، نجـد أن هـذه الحقـول الدالليـة                مإلى تصوير أوس سواء سلبا في هجائه، أ       

 األصـل، الوفـاء،     :متواترة في كال الغرضين بشكل الفت، ومن أشـهر هـذه الحقـول الدالليـة              

 .القوة، الكرم، الخير، الغريب، الضيف، الجار، السائل، أوس، القبيلة، األب، االبن

ــالل الـــس   ــن خـ ــة      ومـ ــول الدالليـ ــداللي؛ إذ إن الحقـ ــاح الـ ــة االنزيـ ــضح فاعليـ ــصي تتـ ياق النـ

متــشابهة فــي كــال الغرضــين، لكــن الداللــة تغيــرت مــن الهجــاء إلــى المــدح، وأفــرزت أنماطــا  

 .انزياحية متنوعة أثرت النص الشعري لبشر بن أبي خازم

 ةرن انطالقنا من التحليل الـشعري الـدقيق سـوف يتأسـس حـول صـو               وجدير بالذكر أ  

 التـي أطلـق عليهـا       نـصوص أوس باعتباره قطـب العمليـة اإلبداعيـة الـشعرية التـي أفـرزت ال              

عــن طريــق   أوســا بــشر، ففــي غرضــي الهجــاء والمــدح صــور  )٢()األوســيات(أحــد الدارســين 

االنزيـــاح الـــداللي العـــام؛ إذ اعتمـــد ثنائيـــة محـــددة، يمكـــن أن نطلـــق عليهـــا ثنائيـــة اإلحـــالل  

اإلثبــات والنفــي فــي كــال الغرضــين، وبــالطبع فاالنطالقــة الــشعرية    واإلبــدال؛ إذ ارتكــز علــى  

 المـدح،  نـصوص  الهجـاء نفـاه فـي    نـصوص األولى قد انبثقت من غرض الهجاء، فما أثبته في      

االنزيـاح الـداللي    انبثـاق    المدح؛ مما أسـهم فـي        نصوص الهجاء أثبته في     نصوصما نفاه في    و

ال كـ ل غرض مجتمعـة، وكـذلك        ك نصوص منفصل، وعلى مستوى     نصعلى مستوى كل    

، إياهـا  المـدح ال يمكـن أن نـدعي نقـاء تلقيـه           نـصوص  متلقـي     إن الغرضين بشكل عام، حتى   

                                     
 .٤٢: ديوان بشر بن أبي خازم) ١(
 .٢ص المديح والهجاء في شعر بشر بن أبي خازم األسدي،: انظر، علي الفهادي) ٢(
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 )صورة أوس بن حارثة نموذجا ( االنزياح الداللي  في شعر بشر بن أبي خازم 
 أحمد بن محمد بن إبراهيم اليحيى. د 
 

ختبـر كـال   يبحـث عمـا ينفيهـا أو يثبتهـا، و    ي ، الهجـاء نـصوص منجـذب ل ــ بشكل أو بآخر ــ  إنه  

 : أي مـن الـصورتين  ضـمن من بشر وأوس، األول في مـدى إبداعـه وصـدقه، والثـاني فـي وضـعه             

 .، ومدى تطابق أيهما معهالسلبية أو اإليجابية

 بـن حارثـة الطـائي فـي         أوسبـن أبـي خـازم فـي تـصوير           بـشر   والرسم التالي يوضح نهـج      

غرضــي الهجـــاء والمــدح؛ إذ يتـــضح أن نـــصوص الهجــاء تولـــدت مـــن خــالل االنزيـــاح الـــداللي     

ــاريخي، ألنهــا اعتمــدت فــي تــشكلها علــى عالقاتهــا المت       نوعــة بهــذا  المــرتبط بالــسياق الت

 : السياق
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 االنزياح الداللي
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 االنزياح الداللي 
   من خالل اإلحالل واإلبدال

 

 

 

فــي هجائــه ومدحــه،   لقــد تعــددت آراء النقــاد والدارســين حــول موقــف بــشر مــن أوس   

وصدقه أو كذبه في كال الموقفين المتبـاينين، وإن كـان أكثـرهم قـد رأى أن مدحـه أسـهم                  

 صورة أوس
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 بالوفـاء فـي    تـارة فوصـف ، الهجـاء أصـدق منـه فـي    ح دلمـ نـه كـان فـي ا     أفي إزالـة هجائـه، كمـا        

صـم بالـسقوط     و  بالـسمو فـي مدحـه، بعـدما         تارة أخـرى   ووصف،  المدح، وكذلك في الهجاء   

 .)١(في هجائه

لكــن بالتحليــل الــدقيق تبــين أن صــورة أوس تتــوزع علــى الجــانبين بــشكل متــساو أو    

 مهمـا تباينـت     ،داعـه الـشعري    إب بالتـالي  فنيـة بـشر وشـاعريته، و       ر إلـى  شبه متساو؛ مما يـشي    

 .ه وفقهانسج نصوصأغراضه التي 

 الداللــة أو تغييرهــا أو انزيــاحإن تلقــي الــنص الــشعري الكلــي يوضــح اعتمــاد بــشر علــى    

مدح، عـن طريـق التـوزع مـن اإلثبـات إلـى النفـي والعكـس فـي كـال           ال إلى   ءهجاالها، من   إبدال

 الحقــول الدالليــة تــواترلطبع مــع ، وهــذا كــان بــااإلشــارة تالغرضــين الــشعريين، كمــا ســبق

 فقر هذه الحقول فـي الهجـاء، مقابـل ثرائهـا             الدارسين ، في حين رأى بعض    بدرجة واضحة 

عالقة بين نفسية بشر المضطربة وقت الهجاء وما تبعه       وجود  وتعددها في المدح، ادعاء ب    

ة ، وبين جفاف الحقول الداللي    من هروب وخوف وألم وندم وتحسر وخشية وعناء وجهد        

 .في الهجاء، وعلى النقيض من المدح

@     @     @ 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 . ٦ بشر بن أبي خازم األسدي بين السقوط والسمو، ص: انظر، خليل عبد السادة إبراهيم) ١(
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 )صورة أوس بن حارثة نموذجا ( االنزياح الداللي  في شعر بشر بن أبي خازم 
 أحمد بن محمد بن إبراهيم اليحيى. د 
 

 المبحث الثاني
 ) .داللة الهجاء(االنزياح الداللي 

الجـاهلي  في العصر ـ خاصة  ها القبيلة العربية وظفتيعد الهجاء من أنجع الوسائل التي       

 الـشعر  ـ في مواجهة خصومها، وهنا يكون الهجاء قبليا، لكـن هـذا ال ينفـي اندراجـه ضـمن               ـ

 .الشخصي/الذاتي في بعض األحيان، حينما يذكر على الصعيد الفردي

 ـ  ١٣ ـ  ٤ ـ  ١: خصص بشر سـتة نـصوص شـعرية لهجـاء أوس، هـي النـصوص أرقـام       ولقد 

) ١(، وقد مثلت هذه النصوص أربعة وتسعين بيتا شعريا، كانت القـصيدة رقـم   )١(٣٤ ـ  ١٩ ـ  ١٧

ا شــعريا، بينمــا جــاء أقــل هــذه النــصوص  أطولهــا عــددا، فجــاءت فــي خمــسة وعــشرين بيتــ 

، وكـان عبـارة عـن ذكـر لقـوة هجـاء          )٩(عبارة عن بيتين شـعريين فقـط، وهـو الـنص رقـم              

 : )٢(بشر ألوس
أال تفــــــــدي رغــــــــاء البكــــــــر أوســــــــا     

 
 وســوط  كــان  أهــون   مــن  قـــــــــــواف

 

ــا بجيــــــــــر؟      ــائي يــــــــ ــن هجــــــــ ــسوط مــــــــ بــــــــ
   

ــ   ـال    طــــــــــيركــــأن   رعـــــــــــــــــالهن   رعـــــــــــــــ
 

وبالطبع ما سبق ال يعني أن األبيات الشعرية ضمن هـذه النـصوص تمثـل هجـاء خالـصا         

ألوس، ومجرد معرفة بسيطة لخصائص الـشعر الجـاهلي تجعـل مـن هـذه الملحوظـة أمـرا                   

طبيعيــا إن لــم يكــن متوقعــا، فنقــاء الغــرض الــشعري ـ ربمــا ـ ال وجــود لــه، إضــافة إلــى تــوزع       

الجاهليـة علـى أكثـر مـن غـرض شـعري، لكـن وجـود أنـساق بينيـة تحـيط                      معظم القـصائد    

بــالنص الــشعري، تــسبقه أو تتــزامن معــه، أو تتبعــه زمنيــا ـ كالنــصوص التاريخيــة والنقديــة        

والمجتمعية ـ من شـأنه إدراج هـذا الـنص أو ذاك ضـمن أحـد األغـراض الـشعرية، وإن كـان          

ر، آخـ غـايرة، أو وضـعه ضـمن غـرض شـعري      هذا ال يجبر أي مـن المتلقـين النظـر إليـه نظـرة م            

 حـول نــص شــعري مــا، مثلمـا حــدث مــع أحــد   متلقــينولعـل هــذا مــا يفـسر اخــتالف بعــض ال  

                                     
 .١٦١، ٩٧ ،٩٠، ٥٩، ٢٠، ٢ ديوان بشر بن أبي خازم، ص) ١(
 .٩٧ ديوان بشر بن أبي خازم، ص) ٢(
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 آخـرون مثل مـدحا لـه، ورآه     الدارسين ي رآه بعض   حيث  نصوص بشر التي وجهها إلى أوس       

 تنتمــي إلــى بــاب االعتــذار والتبــرؤ وتنطــوي علــى محاولــة الــتملص    "، ومثــل اعتــذارا ال مــدحا ي

  .)١("والتوبة من اإلثم الذي اقترفه الشاعر عندما هجا أوسا

 وتداخل األغراض الـشعرية   ويعد هذا محورا رئيسا في بحثنا؛ إذ يشي باالنزياح الداللي         

، فمــن المالحــظ أن النــصوص الــشعرية التــي قالهــا بــشر فــي أوس ضــمن غــرض     وتفاعلهــا

ــذا تعمــد بــشر ت       وظيــف بعــض األغــراض  الهجــاء لــم تتــشكل ضــمن هــذا الغــرض فقــط؛ ل

 بفنيــة واضــحة معــا، بحيــث تــشكل كــل األغــراض واألبيــات نــسيجا  تالبينيــة، والتــي مزجــ

ة، ومــن أشــهر هــذه األغــراض غرضــا الفخــر بنمطيــه القبلــي     كبيــرشــعريا متوائمــا بدرجــة  

 .والفردي، كما سيتضح من خالل دراسة أنماط االنزياح الداللي في النصوص الهجائية

 ،عض المشاعر المتنوعة، ومنها مشاعر الحماسة والفخـر بالـذات       يتصل بب إن الهجاء   

أو بالقبيلـــة؛ إذ كانـــت القبائـــل تعتمـــد بقـــوة علـــى شـــعرائها فـــي المعـــارك اعتمادهـــا علـــى   

؛ مما يولد الهجاء الفردي أو الجماعي، مـع المـزج بينهمـا فـي          )٢( أسد والسالح، ومنها قبيلة بن   

 .وسبعض األحوال، مثلما يظهر في هجاء بشر أل

حــاول بــشر ســلب كــل المكــارم والفــضائل مــن أوس وقبيلتــه، فــي حــين أثبتهــا   ولقــد 

وأكــد وجودهــا لديــه هــو وقبيلتــه، إلــى حــد الطعــن فــي األنــساب والوصــم بالخــسة والجــبن      

 .والبخل وغيرها من الخصال الدنيئة

 :)٣(ومن أقوى ما هجا به بشر أوسا ما يلي
ــا    ــى يمينـــــــــــــ ــذي آلـــــــــــــ ــوا للـــــــــــــ فقولـــــــــــــ

 يــــا ابــــن ســــعدى فباســــتك حــــار نــــذرُك
ــا المكرمــــــــــات  ـــاإذا مــــــــ رُفعــــــــــن يومــــــــ

 

ــذورا؟    ــا أوس النـــــــــ ــذرت يـــــــــ ــيَّ نـــــــــ أفـــــــــ
ــورا   ــذر مثلـــــــــــك أن يحـــــــــ وحـــــــــــق لنـــــــــ

 لنيلهــــــــــــا باعــــــــــــا   قــــــــــــصيرامـــــــــــــددتَ
 

                                     
 .٢٢١حياته وشعره، ص: بشر بن أبي خازم األسدي: انظر، عادل الفريحات) ١(
 .٢٣٤ ص دراسة فنية،.. شعر بني أسد في الجاهلية : أحمد الجاسم انظر، )٢(
 .٩١ديوان بشر بن أبي خازم، ص ) ٣(
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 :)١(إن هجاء بشر كان يتمحور حول جانبين إثبات الرذائل، ونفي الفضائل، يقول
أَال بَلَحَـــــــــــــــــت خِفـــــــــــــــــارَةُ آلِ لَـــــــــــــــــأمٍ  

حَيــــــــاة ئــــــــامُ النــــــــاسِ مــــــــا عاشــــــــوا     لِ
وَأَنكـــــــــاسٌ غَـــــــــداةَ الـــــــــرَوعِ كُـــــــــشفٌ 
ذُنـــــــــــــابى ال يَفَـــــــــــــونَ بِعَهـــــــــــــدِ جـــــــــــــارٍ 

ــا جِئــــــــــتَهُم  تَبغــــــــــي قِــــــــــراهُم   إِذا مــــــــ
 

ــرا     ــرُدُّ وَال بَعيــــــــــ ــاةً تَــــــــــ ــال شــــــــــ فَــــــــــ
وَأَنتَــــــــــــــنُهُم إِذا دُفِنــــــــــــــوا قُبــــــــــــــورا
ــا البــــــــيضُ خَلــــــــينَ الخُــــــــدورا  إِذا مــــــ
وَلَيـــــــسوا يَنعَـــــــشونَ لَهُـــــــم فَقيـــــــرا 

نــــــدَهُمُ  عَــــــسيراوَجَــــــدتَ الخَيــــــرَ عِ
 

فبــشر يرســل الكثيــر مــن الــصفات القبيحــة ألوس وقومــه مــن قبيلــة طيــئ، فيــصمهم    

بالــضعف وخــور العزيمــة وعــدم المقــدرة علــى حمايــة الجــار، إضــافة إلــى عــدم الثبــات فــي        

الحــروب والمعــارك، بجانــب خــصالهم الذميمــة مثــل الغــدر واللــؤم والبخــل وعــدم الوفــاء    

إلـى أبـشع صـور الهجـاء حينمـا تتـبعهم بعـد ممـاتهم، فهـم آنئـذ           والخسة والدناءة، ويصل  

 . يتصمون بالنتانة في قبورهم

ظفـر  ي ؛ إذ  االنزياح الداللي يعد المحرك الرئيس لدى شعر بشر الموجـه ألوس           ويبدو أن 

تكـسبها جمـاال وأثـرا يقـوي        و ،أخرى واضحة داخل هذه النـصوص     شعرية  بأغراض  القارئ  

ـ دون أن يرتقـــي أي منهـــا لينـــازع أي مـــن ــــ هجـــاء أو مـــدحا ـــــمــن الغـــرض العـــام لكـــل نـــص  

أم قديما مـن خـالل المـصادر التراثيـة،          سواء   الذي اشتهر به،      الشعري النصوص في الغرض  

حديثا من خالل البحـوث والدراسـات المتعلقـة ببـشر بـن أبـي خـازم أو بقبيلـة بنـي أسـد، أو                   

 .بالشعر الجاهلي بشكل عام

 سالحا ناجعا يوجه للخصوم واألعـداء     ــ باعتباره   وعد بالهجاء   نبرة الت أن   ولقد الحظنا 

 بما يشعر المتلقي ـ قـديما وحـديثا ـ بأنـه أقـوى فتكـا مـن الطعـن بالـسيوف فـي            ترتفعــ قد ا

 رحيـل الخـصمين؛ إذ   د وال ريب في ذلك؛ إذ يظل الشعر ـ هجاء أو مدحا ـ حتـى بعـ    ،المعارك

 : )٢(يلة أوس واضعا نفسه في مقابل قبقال بشر في ذلك

                                     
 .٩٠ديوان بشر بن أبي خازم، ص ) ١(
 .٣بشر بن أبي خازم، صديوان ) ٢(
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 سأقذف نحوهم بمشنعات                  لها من بعد هلكهم بقـــاء

ولعــل هــذا مــا يفــسر فطنــة ســعدى أم أوس حينمــا أشــارت عليــه بــإطالق صــراح بــشر  

وإكرامه والصفح عنه؛ إذ رأت بحكمة المرأة العربيـة المحنكـة أن ال سـبيل لمحـو الهجـاء               

في معرض مدحه أوسا أنه كان كاذبا حـال هجائـه،     إال المدح، وقد كان، ولعل تصريح بشر        

حيث قال ما يحقق تلك النبوءة أو االستشراف من قبل سعدى، ولسنا هنا بصدد البت في               

 ؟األمر حول أي الحالين كان بشر أصدق، الهجاء أم المدح

ــدوافع المؤديــة لكليهمــا؛ فالــصراع القبلــي    حيــثويــشترك الهجــاء مــع الفخــر مــن      ال

وب من شأنها إنتاج الكثير من النـصوص الـشعرية للتغنـي بالمـآثر والفخـر               والتنافس والحر 

ولمكانـة أسـد بــين القبائـل يعـد هــذان الغرضـان مـن أبــرز       ، بهـا، أو هجـاء الخـصوم واألعــداء   

 .)١(األغراض الشعرية في ديوان بني أسد، وخاصة ديوان بشر بن أبي خازم

صوم شتى الخصال النبيلة التـي  والشاعر في الهجاء يحاول جاهدا سلب األعداء والخ   

 لقبيلته، مثـل الـشرف والكـرم والعـزة والـسيادة ورجاحـة العقـل                ميفخر بها سواء لذاته أ    

والنجدة والوفاء والحلم والمجد وكثرة العدد وغيرها، أو يحاول إثبات الكثير مـن الخـصال            

 واللـؤم وضـعة   السيئة، أي الرذائل، مثل البخل والوضـاعة والجـبن والـسفه والغـدر والخيانـة             

 .النسب والذل وقلة العدد

 : على ضربيننجده قد ظهر هجاء بشر ألوس وقبيلته بالنظر إلى و

، األول يتمثل في تجريد أوس وقبيلته من الفضائل والمكارم التي يعتـز بهـا كـل عربـي                

أفـراد  والثاني يتمثل في إثبـات الكثيـر مـن الرذائـل والـصفات الخبيثـة ألوس وقبيلتـه وبعـض              

ته، كابنه بجير، وفي هذا الضرب قد يتحول الهجاء إلى سيل مـن الـسباب والـشتائم      عشير

                                     
 .١٢٢، ١٢١ دراسة فنية، ص.. شعر بني أسد في الجاهلية : أحمد الجاسم انظر، )١(



 

 
٢٠٢

 )صورة أوس بن حارثة نموذجا ( االنزياح الداللي  في شعر بشر بن أبي خازم 
 أحمد بن محمد بن إبراهيم اليحيى. د 
 

المباشرة التي تعلي من توظيف الصور السطحية البسيطة المتتابعة والبعيدة عن التعمق          

 :)١( تفقد قدرا كبيرا من الشاعرية؛ مثلما يظهر في النص الشعري التاليبذلكوالتعقيد، و
ــ ــا أَوسُ اللَئـ يمُ مَحتَـــدُه  إِنَّـــكَ يـ

ــسنده    عبــدٌ لعبــدٍ فــي كــالبٍ تُ
مُعلهج فيهم خبيـثٌ مقعـده        
إذا أتـــــــاه ســـــــائلٌ ال يحمـــــــده
مثل الحمـار فـي حميـر ترفـده         
واللؤم  مقصور مضاف عمده    

 

وهذا يدل علـى ثـراء التـصوير الفنـي وعمقـه فـي المـدح، فـي مقابـل ندرتـه وبـساطته فـي              

مما يفسر تلـك الظـاهرة التـوتر النفـسي والخـوف            الهجاء، والنماذج كثيرة على هذا، ولعل       

والرهبة التي كان يعيش بشر في كنفها حال الهجـاء، فـي مقابـل االسـتقرار واألمـن الـذي                     

 .نعم بهما بعد عفو أوس عنه، ومدحه أوسا لذلك

وعلــى الــرغم مــن عــدم إطالــة شــعراء بنــي أســد فــي الهجــاء؛ إذ جــاء أغلــب هجــائهم   

قة يذكرها الشاعر في ثنايـا فخـره الـذاتي أو القبلـي، لكـن بـشر        عبارة عن أبيات قليلة متفر    

 .)٢(بن أبي خازم يعد من شعراء بني أسد الهجائين مع سبرة بن عمرو، وعقيبة بن هبيرة

، ضـمنه وكما يمثل الغزل غرضا شعريا قائما بذاته، قـد يبـدع الـشاعر قـصائد مخصـصة        

ت الشعرية مقدمات لقصائد موجهـة فـي        يوظف بعض األبيا  ــ أحيانا ــ      الجاهلي فإن الشاعر 

 .وسألر، والذي يهمنا هنا غرضا الهجاء والمدح من بشر آخاألساس لغرض شعري 

                                     
 .٥٩  ص،ديوان بشر بن أبي خازم )١(
دار . محمـد علـي دقـة، ط      : أشعار الجاهليين والمخضرمين، جمع وتحقيق ودراسـة      .. ، ديوان بني أسد    انظر )٢(

 .٢٦٥ء األول، ص ، الجز١٩٩٩األولى، . صادر، بيروت، ط
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وبــالطبع فــإن الــشعور الــداخلي لبــشر قــد تبــاين بتبــاين هــذين الغرضــين، فــال يمكــن أن  

ندعي استقراره واطمئنانـه فـي هـاتين الحـالتين المتناقـضتين، واألدلـة كثيـرة علـى شـعوره            

باالضــطراب والقلــق والخــوف والتــوتر فــي أثنــاء صــياغته لنــصوصه الــشعرية الهجائيــة، تلــك  

المشاعر التي تحولت إلى االطمئنان واألمن والسكينة حينمـا شـرع فـي نـصوصه الـشعرية           

 .المدحية

ففي قصيدة بشر البائية التي هجا فيها أوسا قد صدرها بمقدمة غزلية فـي سـتة أبيـات              

ا بشكل مباشر ـ بسبب القلق والتوتر ـ منـصرفا إلـى هدفـه الـرئيس       فقط، سرعان ما تركه

وهو الهجاء؛ مما يجعل المتلقي يشعر بعدم صدق تجربته الغزلية هـذه، بـل إن مـن يتغـزل                   

 ـ ونقــصد هنــا الــسلبية الخلقيــة ـ المتــضمنة       الهجائيــةبهــا ال وجــود لهــا، أي أن ســلبية الداللــة

عفـوي علـى سـلبية المقدمـة الغزليـة، فـصار            داخل قصيدة الهجـاء، قـد انعكـست بـشكل           

شاعرنا في غزله فاتر العاطفة، مفتقـدا صـدق المـشاعر، نـاظرا لمحبوبتـه التـي يتغـزل فيهـا                

بــشكل  ســرعان مــا يتركهــا لغيرهــا، بــل يتــرك التغــزل فيهــا كليــة   ،علــى أنهــا أداة للتمتــع

 :)١(منصرفا لهجائه، والبون كبير بين الغرضين ال شك، يقول بشرمفاجئ 
تَغَيَّــــــرَتِ المَنــــــازِلُ بِالكَثيــــــبِ   
مَنـــازِلُ مِـــن سُـــلَيمى مُقفِـــراتٌ   
ــائِلُها وَدَمعـــي    ــا أُسـ وَقَفـــتُ بِهـ
ــائي     ــا التَنـ ــأَت سَـــلمى وَغَيَّرَهـ نَـ
فَإِن يَكُ قَد نَأَتني اليَومَ سَلمى      
ــاً  ــا شِـــئتُ يَومـ فَقَـــد أَلهـــو إِذا مـ

ــغ    بَنـــي   لَـــأمٍ رَس   والًــــــــــأَال أَبلِـ
 

ــسجُ الجَنـــــــوبِ   وَعَ  ــا نَـــــ ــى آيَهـــــ فّـــــ
سَــــــــكُوبِ  هَطَّــــــــال لُّكُـــ عَفَاهَـــا

عَلــــى الخَــــدَّينِ فــــي مِثــــلِ الغُــــروبِ 
وَقَـــد يَـــسلو المُحِـــبُّ عَـــنِ الحَبيـــبِ   
ــشيبي    ــن مَــ ــفٍ عَــ ــدَ إِلــ ــدَّت بَعــ وَصَــ
إِلـــــــــى بَيـــــــــضاءَ آنِـــــــــسَةٍ لَعـــــــــوبِ    
فَبِـــــئسَ  مَحَـــــلُّ راحِلَـــــةِ الغَريـــــبِ   

 

                                     
 .٢١، ٢٠ ص،ديوان بشر بن أبي خازم )١(



 

 
٢٠٤

 )صورة أوس بن حارثة نموذجا ( االنزياح الداللي  في شعر بشر بن أبي خازم 
 أحمد بن محمد بن إبراهيم اليحيى. د 
 

فوعـة بالغـضب ـــ فـي النـصوص الهجائيـة ـــ دفعـت بـشر إلـى اإليجـاز فـي                      فالعاطفة المد 

الغزل، وعدم تتبع االسـتعارات والتـشبيهات؛ لـذا كـان مباشـرا فـي وصـفه وتـصويره، بينمـا            

ـــ أن يطيــل        ـــ فــي نــصوص المــدح ـ أتاحــت لــه عاطفــة الــشكر والوفــاء واالعتــراف بالجميــل ـ

لقـصيدة العربيـة، مـن اهتمـام بالـصورة ومراعـاة       المقدمات الغزليـة، مراعيـا التقاليـد الفنيـة ل       

 .)١(تفاصيلها بدقة

لقد كانت مشاعر الكره والضغينة والتوتر والقلق التي اعترت بشر وهو بـصدد هجـاء               

أوس سببا في اكتساب الغزل ــ حتى ولو كان مقدمة ــ طابعا غريبا، فاتـسم بالكآبـة علـى                    

تومئ إلى هذه الغيمة السوداء التـي خيمـت         "نقيض نظيره المدح، من هنا فمقدماته الغزلية        

، وهــذا كلــه )٢("علــى نفــسه معلنــة ســقوطه فــي شــراك هــوى الــنفس ورغبتهــا فــي االنتقــام 

يجعل من النص الشعري لبشر كال ال يجوز تجزأتـه إال بغيـة الدراسـة، واسـتنباط مـا يزخـر                   

 .به من دالالت وإيحاءات

 فـي ذلـك شـأن شـتى     ا شـأنه ة،ديـ  تقليت مقـدمات  بشر بن أبي خـازم كانـ       مقدماتإن  

 من الشعراء األسديين القالئل الـذين أبـدعوا فـي           بالرغم من أنه يعد   ،  )٣(الشعراء األسديين 

، لكـن موقفـه النفـسي المتبـاين فـي           غرض الغزل مـع عبيـد بـن األبـرص، وعمـرو بـن شـأس               

أو حالتي الهجاء والمدح ألوس أسهم في صبغة تلك المقدمات بلون فريد، بكآبة أو حـزن             

 .شرود ذهن

ويالحظ في هجاء بشر ألوس أنه قد خالف ما كان متعارفا عليه في عصره؛ إذ ناقض    

القيم والمثل التي كانت سائدة آنئـذ فـي البيئـة الجاهليـة عامـة، وعنـد بنـي أسـد وشـعرائها              

خاصــة؛ إذ كــان الــشاعر غالبــا يــسوق أبياتــا شــعرية هجائيــة متــضمنة داخــل قــصائد تمثــل     

                                     
 .٢المديح والهجاء في شعر بشر بن أبي خازم األسدي، ص: انظر، علي الفهادي) ١(
 . ٦٦ ص بشر بن أبي خازم األسدي بين السقوط والسمو،: خليل عبد السادة إبراهيم) ٢(
 .١٣٢ سة فنية، صدرا.. شعر بني أسد في الجاهلية : أحمد الجاسم انظر، )٣(
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ــعرية   ــا شـ ــادهم وانتـــصاراتهم      أغراضـ ــآثرهم وأمجـ ــرهم بمـ ــاء فخـ ــذلك أثنـ ــة، وكـ مختلفـ

 .)١(المتنوعة
وفيمــا يلــي جــدول إحــصائي يوضــح أرقــام النــصوص الــشعرية المندرجــة ضــمن غــرض    

، والعدد الكلي لألبيـات الـشعرية لكـل نـص، وكـذلك عـدد أبيـات الهجـاء المباشـر،              الهجاء
ــا لالنزياحــات الدالليــة التــي مــن      شــأنها إرداف أبيــات أخــرى ذات دالالت   دون االلتفــات مؤقت

مختلفة ظاهريا، لتعضد داللة الهجاء، ومن ثم تندرج ضـمنيا داخـل الداللـة الهجائيـة العامـة،           
ــات كــل نــص شــعري مــن            ــي ألبي ــة المباشــرة للعــدد الكل ــات الهجائي ثــم نــسب هــذه األبي
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 :وتتمثل أنماط االنزياح الداللي المندرجة ضمن غرض الهجاء في ثالثة أنماط، هي
 . ـ االنزياح الداللي من الفخر إلى الهجاء١
 . ـ االنزياح الداللي من الهجاء الفردي إلى الهجاء القبلي٢
 .القبلي إلى الهجاء الفردي ـ االنزياح الداللي من الهجاء ٣

 :وفيما يلي عرض تحليلي لهذه األنماط

                                     
 .  وما بعدها١٩٨ت، ص . ، د٨. دار المعارف، القاهرة، ط. العصر الجاهلي، ط: انظر، شوقي ضيف) ١(



 

 
٢٠٦

 )صورة أوس بن حارثة نموذجا ( االنزياح الداللي  في شعر بشر بن أبي خازم 
 أحمد بن محمد بن إبراهيم اليحيى. د 
 

 : ـ االنزياح الداللي من الفخر إلى الهجاء١
يعــد الفخــر مــن أكثــر األغــراض الــشعرية تــواترا فــي الــشعر الجــاهلي، كمــا أنــه يحتــل    

ــي أســد       ــرة بوجــه خــاص فــي شــعر بن ــة وبأيامهــا     مــساحة كبي ــة القبيل ــرتبط بمكان ــه ي ؛ ألن

، فالفخر يتالءم مع الطبيعة البـشرية التـي تميـل           تها، وعالقاتها بغيرها من القبائل    وانتصارا

، ويـزداد  إلى ذكر المآثر والخصال الحميدة، لما له من عالقة وطيدة بالعزة والكرامة واألنفـة         

 .األمر وضوحا في العصر الجاهلي

الرتباطـه   عد الفخر مـن أكثـر األغـراض الـشعرية حـضورا فـي المجتمـع الجـاهلي                  فلقد

بــالقوة والــشجاعة التــي يــسعد الجميــع بــالتغني بهــا، مــن خــالل ذكــر االنتــصارات والوقــائع   

ــة، ســــواء كــــان الفخــــر ذاتيــــا          ــارات التــــي تبــــرز قــــوة رجــــال كــــل قبيلــ  مفرديــــا، أ/والغــ

 .جماعيا/قبليا/غيريا

 الفخــر الفــردي أو  التــي تمثــل تنــزاح دالالت معظــم األبيــات الــشعرية   وفــي هــذا الــنمط  

هما يفتقدان ضمنا مـا ارتكـز عليـه         ألن إلى دالالت هجائية فردية وقبلية ألوس وقبيلته،         القبلي

فــي فــي مواضــع كثيــرة فبــشر قــد فخــر بنفــسه وبقومــه ، بــشر فــي ذكــره مــآثره هــو وقبيلتــه

الهجـاء، ففـي   دالالت  الفخر إلـى   دالالت؛ مما يشكل انزياحا دالليا من)١(معرض هجائه أوسا  

 :)٢(يقول) ١(القصيدة رقم 
ــعد   ىفيــا عجبــاً أيُوعــدُني ابــنُ سُ

حُلــولٌ وحــولي  مــن   بنــي  أســـدٍ    
ــم   وردوا ــى   هـ ــاه  علـ ــيمالميـ تمـ

 

وقــــــــد أبـــــــــدى مــــــــسـاوئه الهجــــــــاءُ 
ــضاءُ    ــا  الفــ ــاق بهــ كمثــــل الليــــلِ  ضــ
ــا  نــــأت  عنــــه  الحــــساء  كــــورد  قطــ

 

كال هجـاء   ينـزاح دالليـا مـش      ـــ    الذي ينـزاح علـى فخـره بنفـسه ضـمنا           ــ   ففخر بشر بقومه  

مضمرا ألوس وقومه؛ إذ يعقد المتلقي ـ وأوس كذلك ـ مقارنـة بـين قـوم بـشر وقـوم أوس،        

                                     
 .، دون المقدمات١٧، ٤، ١:  من حجم النصوص أرقام%٥٤ بيتا شعريا، شكلت ٢٨ في )١(
 .٤ ص ،ديوان بشر بن أبي خازم )٢(
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، خاصـة بعـد تـصريح       وهنا تتبدى المفارقة، فأوس وقومه يفتقـدون مـا يتمتـع بـه بـشر وقومـه                

 ". وقد أبدى مساوئه الهجاء: "بشر بأن الهجاء قد أبدى مساوئ أوس

مـن  "وفي معـرض سـخريته مـن توعـد أوس لـه مـشيدا بقومـه، اعتبـر بـشر هـذا التوعـد                  

، ثم تبع هذا بتـسعة أبيـات شـعرية تمثـل فخـرا صـريحا بقومـه بنـي أسـد،                      "ملمات الخطوب 

 :)١()٤(وبمآثرهم وانتصاراتهم، يقول في القصيدة رقم 
أَتُوعِدُني بِقَوْمِـكَ يَـابْنَ سُـعْدَى       

ــوْلِي مِـــنْ بَنِـــي أَ  ــولٌ   وَحَـ ــدٍ حُلُـ سَـ
بِأَيْـــــــدِيهِمْ صَـــــــوَارِمُ لِلتَّـــــــدَانِي  

هُمُ ضَرَبُوا قَوَانِسَ خَيْـلِ حُجْـرٍ   
وَهُـــمْ تَرَكُـــوا عُتَيْبَـــةَ فِـــي مَكَـــرٍّ   
ــرٍ      ــدَاةَ بَنِـــي نُمَيْـ ــوا غَـ وَهُـــمْ تَرَكُـ
ــيمٍ     ــارَ عَلَــى تَمِ وَهُــمْ وَرَدُوا الجِفَ

ــتَ ا   ــبٌ تَحْ ــتَ حَاجِ ــوَالِي  وأَفْلَ لعَ
يَّ بَنِـــي كِـــالَبٍ قَـــدْ شَـــجَرْناوَحَـــ

ــاإذَا  ــمَّرَتْ مَـ ــرْبٌ شَـ ــمَوْناحَـ  سَـ
 

وَذَلِـــــــكَ مِـــــــنْ مُلِمَّـــــــاتِ الخُطُـــــــوبِ   
يبِ مُــــــــــبِنٌّ بَــــــــــيْنَ شُــــــــــبَّانٍ وَشِــــــــــ 

ــدُوا فَوَافِيَـــــــــةُ الكُعُـــــــــوبِ   وإنْ بَعُـــــــ
ــرَّدّهِ فِـــــي يَـــــوْمٍ عَـــــصِيبِ   بِجَنْـــــبِ الـــ

ــ   فَّ وَالَ هَيُـــــــــــــوبِ بِطَعْنَــــــــــــةِ ال أَلَــــــــــ
شُــــــــرَيْحًا بَــــــــيْنَ ضِــــــــبْعَانٍ وَذِيــــــــبِ  
بِكُـــــــلِّ سَـــــــمَيْدَعٍ بَطَـــــــلٍ نَجِيـــــــبِ    
عَلــــــــى مِثْــــــــلِ المُوَلَّعَــــــــةِ الطَّلُــــــــوبِ 
ــطَانِ القَليـــــــــــبِ   ــاحٍ كأَشْـــــــــ بأَرْمَـــــــــ

ــي   ــزْلِ فـ ــمُوَّ  البُـ ــنِسُـ الرَّحِيـــب العَطَـ
 

حول بشر من الهجاء المباشـر آلل       ؛ إذ ت   جليا إن أبيات الفخر هذه تتضمن انزياحا دالليا      

 مـن الفخـر ببنـي أسـد     ة الداللـ تحـول ألم وألوس إلى الفخر المباشر ببني أسد؛ مما يشير إلـى      

إلــى هجــاء قــوم أوس، وأيــضا يمثــل هــذا انزياحــا دالليــا مــن الهجــاء القبلــي لقــوم أوس، إلــى      

 .، كما سيتضح في النمط االنزياحي التاليالهجاء الفردي ألوس

                                     
 .٢٣، ٢٢  ص،ديوان بشر بن أبي خازم )١(



 

 
٢٠٨

 )صورة أوس بن حارثة نموذجا ( االنزياح الداللي  في شعر بشر بن أبي خازم 
 أحمد بن محمد بن إبراهيم اليحيى. د 
 

لفخـر الفـردي    امثـل   تي ت  انتفاء األبيات الشعرية ال    د قوة هذا النمط االنزياحي    ومما يؤك 

، أو القبلي لبشر وقبيلته في معرض نصوصه الشعرية الموجهة أساسا لمـدح أوس وقبيلتـه              

 :كما يتضح من الجدول التالي

 
ضمن غرض 

 الهجاء

ضمن غرض 

 المدح

 ٠ ١)لبشر(أبيات الفخر الفردي الذاتي 

لبني ( الجمعي القبلي أبيات الفخر

 )أسد
٠ ٣١ 

 الفخر الفردي الذاتي أو الجمعي القبلي فـي نـصوص بـشر             عداموإذا كان من البديهي ان    

كونهمـا يـسهمان فـي اسـتجالء        لضمن غرض المدح، لكن ثمـة داللتـين يمكـن تحديـدهما             

ن مواضــع االنزيـاح الـداللي مـن الفخــر إلـى الهجـاء، الداللــة األولـى تتمثـل فـي الفــرق الكبيـر بـي          

فــي واحــد وثالثــين بيتــا (مواضــع الفخــر القبلــي بــين  و،)فــي بيــت شــعري واحــد(الفخــر الــذاتي 

، إنـه يـرى   ا بـشر فـي قبيلتـه بنـي أسـد، واعتمـاده الكلـي عليهـ             انـدماج ؛ إذ توضـح مـدى       )شعريا

نفــسه وقبيلتــه كيانــا واحــدا؛ ممــا جعلــه يــضع هــذا الكيــان فــي مقابلــة أوس وقومــه، فــصار     

 . ألوس وآل ألم وطيئفخره بهم هجاء

والداللة الثانية تتمثل في انحصار ذكر بشر قبيلته في نصوص غرض المدح فـي مـرتين                

فقط، وفي بيتين شعريين، صور خاللهما قومه في موقف الضعف والحـزن أثنـاء أسـره مـن                

قبــل أوس، وفــي موقــف االمتنــان والــشكر ألوس وقومــه بعــد الــصفح عنــه وإطــالق صــراحه، 

 :)١(لكيقول بشر في ذ

ــع    فأصــــبح قــــومي بعــــد بؤســــي بنعمــــة    ــوج رواجـ ــام عـ ــك، واأليـ لقومـ

                                     
 .١١٥يوان بشر بن أبي خازم، ص د) ١(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٠٩

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثالثون شوال  

  في الصالحين قروضىدنوأيدي  ال يكن  لك  في  قومـي  يد  يشـــــــــــكرونها

ــافة إ ــا يعلـــي مـــن      لـــى إضـ ــد؛ ممـ  أن بـــشرا وضـــع قـــوم أوس فـــي مقابـــل قومـــه بنـــي أسـ

فأصـبح  ": المرحلة مـن العـصر الجـاهلي      انخراطهما معا في قبيلتيهما، وهذا طبيعي في تلك         

 بنــي ، أي، لكنــه فــي البيــت الــشعري اآلخــر وضــع أوســا فــي مقابــل قبيلتــه هــو "قــومي لقومــك

؛ ممـا يعلـي مـن مكانـة أوس باعتبـاره سـيدا فـي                "يكن لك فـي قـومي يـد يـشكرونها         ": أسد

ــه جــراء كرمــه وجــوده وصــالحه بعــدما عفــا عنــه        يجعلــه قبيلتــه، و أهــال لــشكر بنــي أســد ل

 .وأطلقه

 ظهــر بــشكل كبيــر فــي نــصوص      وببــشر ذاتــه ، بنــي أســد نالحــظ أن الفخــر بقبيلــة  و

الهجاء، فكان بشر يدمج بين هجاء أوس وقبيلته، وبين الفخر بنفسه وقبيلته، عـن طريـق            

ــه ولقومــه، ونفــي           إثبــات الرذائــل لهــم ونفــي الفــضائل عــنهم، فــي مقابــل إثبــات الفــضائل ل

، والتي ١٧، ٤، ١:  بيتا شعريا، في ثالثة نصوص، أرقام٢٨في ، فظهر  عنهم أيضا عنه و الرذائل  

، وهـي  % ٥٤ بيتا، بذلك يكون الفخـر قـد مثّـل نـسبة       ٥٢كان عدد أبياتها ــ دون المقدمات ــ        

 .نسبة دالة على حضور االنزياح الداللي

أوس إلــى ولــيس معنــى هــذا أن نــصف شــعر بــشر الهجــائي الــذي وجهــه فــي األســاس    

القومي؛ إذ إنه اسـتخدم الفخـر بقبيلتـه مـن بـاب المقارنـة بينهـا وبـين آل ألم                    القبلي  بالطابع  

ضـمن االنزيـاح    بوضـوح   وطيئ، فهذا الفخر القبلي يعد وسيلة وليست غاية؛ لـذا فهـي تنـدرج               

الفــردي أوال، ومــن /الجمــاعي إلــى الفخــر الــذاتي /الــداللي؛ إذ تنــزاح الداللــة مــن الفخــر القبلــي  

 .الفخر إلى الهجاء ثانيا

يدلل على ذلـك انتفـاء الفخـر بالـذات أو القبيلـة فـي معـرض مـدح أوس؛ ممـا يـدلل علـى               

تراجــع الناحيــة القوميــة القبليــة فــي شــعر بــشر الموجــه ألوس، حيــث بــدت الــصورة الفنيــة  

ـــضــعيفة كمــا اتــضح ســالفا، وبــالطبع لــيس لنــا أن نعمــم هــذا األمــر، بمعنــى أننــا ال ننفــي       أو  ـ

 فــي قبيلتــه، فبــدا ملتحمــا معهــا؛ لــذا ةيمثــل لبنــة قويــة ورئيــسأن بــشرا كــان ــــ نــشكك فــي 

ظهــرت الــصفات التــي افتخــر بهــا متــشابهة أو متطابقــة مــع تلــك التــي يتحلــى بهــا بنــو أســد 



 

 
٢١٠

 )صورة أوس بن حارثة نموذجا ( االنزياح الداللي  في شعر بشر بن أبي خازم 
 أحمد بن محمد بن إبراهيم اليحيى. د 
 

برمتهم، من قوة العزيمة، والكرم والجود والقوة والشجاعة وقتال األعداء والصبر والنبل          

 ... و

أوس، كما الحظنا أن الفخر قد ارتكز فـي         لقد وظف بشر الفخر أداة من أدوات هجاء         

النصوص الثالثة، بشكل رئيس وقوي على الفخر القبلـي، وبـالطبع فبـشر ـــ شـأنه فـي ذلـك                     

ــه؛ إذ يتمــاهى داخلهــا،           ــه فخــرا بذات ــرى الفخــر بقبيلت ـــ ي شــأن معظــم الــشعراء الجــاهليين ـ

 .)١ (٢ و١: وتتجسد هي في ذاته، مثلما ظهر في القصيدتين رقمي

فخــر بــشر بقومــه بنــي أســد ينــزاح بــشكل واضــح علــى الفخــر بنفــسه، خاصــة أن  إذ إن 

ارتكـز فـي    ) مـن ملمـات الخطـوب     (، لكنـه حينمـا اعتبـر ذلـك          )أتوعـدني (أوسا قد توعده هو     

ــولٌ   (زعمــه هــذا علــى قبيلتــه فقــط     ــدٍ حُلُ ــي أَسَ ــنْ بَنِ ــوْلِي مِ ، بــل إنــه لــم يفخــر بنفــسه     ...)وَحَ

 :)٢(لهقو فقط، في بأسلوب مباشر إال في موضع واحد

 فلــــــــــو القيتـــــــــني للقيـــت قــرنا           لنار الحرب إذ طفئت سعورا

وبالطبع فهذا البيت يمثل بوضوح فخرا فرديا ذاتيا من قبل بشر، لكنه يعد الوحيـد فـي       

األوســيات، وســرعان مــا يعــززه بتــسعة أبيــات شــعرية ـ جــاءت بعــد بيــت الفخــر الفــردي          

 حتى نهاية القصيدة ـ عبارة عن فخر قبلي ببني أسد؛ إذ تحول الضمير الوحيد الـذي   السابق

فــي كمــا نجــد  يعــود علــى بنــي أســد، ائر ضــمةإلــى عــشر) القيتنــي(يعــود علــى بــشر فــي قولــه 

، تنـا ـ لنـا ـ تركنـا     ن ـ ضـربنا ـ عاي   نفـري سمونا ـ علونا ـ أوجرنا ـ ملنـا ـ شـجرناهم ـ        :  مثلكلمات

 : )٣(التسعة، يقول بشرضمن األبيات أبيات شعرية سبعة وزعت على 

ــى   ــامِ حتّــــ ــمَوْنا البْــــــنِ أُمِّ قَطــــ  سَــــ

ــرْصٍ   ــةَ ذاتَ خُـــــ ــا عُتَيْبَـــــ  وأَوْجَرْنـــــ

عَلَوْنــــــــا رأســــــــهُ البِــــــــيضَ الــــــــذكُورا    

ــرا   ــا عَبِيـــــــــ ــرِهِ مِنْهَـــــــــ ــالُ بِنَحْـــــــــ تَخَـــــــــ

                                     
 .٢٣، ٢٢، ٤ ص،ديوان بشر بن أبي خازم انظر، )١(
 .٩١ديوان بشر بن أبي خازم، ص ) ٢(
 .٩٣ : ٩١ديوان بشر بن أبي خازم، ص ) ٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢١١

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثالثون شوال  

وَصَــــــــدَّعْنَ المَــــــــشاعِبَ مِــــــــنْ نُمَيْـــــــــرٍ    

ــا بالجِفَــــــــــــارِ عَلَــــــــــــى تَمِــــــــــــيمٍ   وَمِلْنــــــــــ

ــوَالٍ   شَـــــــــــــــجَرْنَاهُمْ بِأَرْمَـــــــــــــــاحٍ طِـــــــــــــ

ــداةَ زُرْنَ بَنــــــــــي عُقَ  ــئْنَ غَــــــــ يْــــــــــلٍ وَفِــــــــ

وَسَـــــــعْدًا قَـــــــدْ ضَـــــــرَبْنا هـــــــامَ سَـــــــعْدٍ     

فَلَـــــــــــــوْ عَايَنْتَنـــــــــــــا وَبَنـــــــــــــي كِـــــــــــــالبٍ 

ــا  وَكَـــمْ   مِـــنْ   جَمْـــعِ    قَـــوْمٍ   قَـــدْ  تَرَكْنـ

 

ــتُورا   ــتَّكْنَ مِــــــنْ كَعْــــــبٍ سُــــ وَقَــــــدْ هَــــ

ــنَهُمْ رَ  ــداةَ أَتَيْــــــــ ــورا غَــــــــ ــوا بُكُــــــــ هْــــــــ

مُثَقَّفَـــــــــــةٍ بِهـــــــــــا نَفـــــــــــري النُّحُـــــــــــورا 

ــدَّمْنَ أَبْيَاتًــــــــــــــــا وَدُورا   ــدْ هَــــــــــــــ وَقَــــــــــــــ

بِأَســـــــــــــيافٍ يُقَـــــــــــــصِّمْنَ الظُّهُـــــــــــــورا

ــرا  ــوَتِهِمْ زَئِيـــــــ ــا بعَقْـــــــ سَـــــــــمِعتَ لَنَـــــــ

ــسُو   ــيهِمْ    والنُّـــ ــوِّ    فـــ ــبَاعَ     الجَـــ ارضِـــ

 

القبلــي، وكلتــا الجمعــي   الفخــر داللــةممــا يؤكــد انزيــاح داللــة الفخــر الفــردي الــذاتي إلــى  

الــداللتين تنــزاح لداللــة الهجــاء تجــاه أوس وقومــه، خاصــة وأن األحــد عــشر بيتــا شــعريا مــن  

بداية القصيدة حتى شروع بشر فـي الفخـر الفـردي ـ ببيـت شـعري واحـد ـ والقبلـي ـ بتـسعة            

أبيـات شـعرية ـ كانـت عبـارة عـن هجـاء صـريحا فرديـا وقبليـا، موزعـا علـى أوس وقومـه آل              

 :)١(م، يقول بشرأل
أَال بَلَحَـــــــــــت خِفـــــــــــارَةُ آلِ لَـــــــــــأمٍ
لِئــــامُ النــــاسِ مــــا عاشــــوا حَيــــاة     

وَأَنكــــاسٌ غَــــداةَ الــــرَوعِ كُــــشفٌ   
ذُنــــــــابى ال يَفَــــــــونَ بِعَهــــــــدِ جــــــــارٍ

ــراهُم     ــي   قِـ ــتَهُم   تَبغـ ــا   جِئـ إِذا  مـ
فَمَــــــنْ يَــــــكُ جــــــاهِالً مِــــــنْ آلِ ألْمٍ  
جَعَلــــــتُمْ قَبْــــــرَ حارِثَــــــةَ بْــــــنِ ألَمِ   
ــا  ــذِي آلَــــــــــى يَمِينًــــــــ فَقُولــــــــــوا لِلَّــــــــ

فَبِاسْتِكَ حَارَ نَذْرُكَ يـابْنَ سُـعْدَى         

فَــــــــال شــــــــاةً تَــــــــرُدُّ وَال بَعيــــــــرا  
ــورا  ــوا قُبــــــ ــنُهُم إِذا دُفِنــــــ وَأَنتَــــــ

را إِذا مـــا البــــيضُ خَلـــينَ الخُــــدو  
وَلَيــسوا يَنعَــشونَ لَهُــم فَقيــرا    

 عَـسيرا   عِنـدَهُمُ  وَجَدتَ  الخَيـرَ   
ــدْني عالِمًـــــا بِهِـــــمُ خَبِيـــــرا    تَجِـــ
إلهًـــــــا تَحْلِفُـــــــونَ بِـــــــهِ فُجُـــــــورا 
ــذُورا  ــا أَوْسُ النُّـــ أَفـــــيَّ نَـــــذَرْتَ يـــ
ــورَا   ــذْرِ مِثْلــــكَ أَنْ يَحُــ ــقَّ لِنَــ وَحُــ

                                     
 .٩١، ٩٠ديوان بشر بن أبي خازم، ص ) ١(



 

 
٢١٢

 )صورة أوس بن حارثة نموذجا ( االنزياح الداللي  في شعر بشر بن أبي خازم 
 أحمد بن محمد بن إبراهيم اليحيى. د 
 

إذا مـــــا المكْرُمَـــــاتُ رُفِعْـــــنَ يَوْمًـــــا    
ــابْنَ  ألْمٍ   ــارِ  بَيْتِــــكَ  يــ ــدَرْتَ  بِجــ غَــ

 

مَــــــدَدْتَ لِنيلِهَــــــا باعًــــــا قَــــــصيرا
ثْـــلِ فَعْلَتِهـــا جَـــدِيرا  وَكُنْـــتَ بِمِ

 

إن بشرا بذلك قد وظف الفخر سواء أكان ذاتيا أم قبليـا فـي هجائـه أوسـا؛ ممـا يـشير                 

إلـــى ارتقـــاء الجانـــب الفنـــي فـــي الـــنص الـــشعري مـــن جانـــب، وإلـــى تفاعـــل شـــتى األنمـــاط     

االنزياحية معا من جانب آخـر، لتكـوين عـدة روافـد تـصب فـي اتجـاه واحـد يـشكل الداللـة                        

 .النهائية التي أرادها بشر، والتي يتوصل كل قارئ لها بطريقته الخاصةالكلية و

 : ـ االنزياح الداللي من الهجاء الفردي إلى الهجاء القبلي٢
أوس ـ أو أحـد أقربائـه، كابنـه بجيرــ إلـى هجـاء        إلـى  يتحول الهجاء الفردي الموجـه  وهنا 

 ال تظهـر  جميعهـا النزياح الداللي وجدير بالذكر أن أنماط ا، قبلي موجه آلل ألم، وقبيلة طيئ     

منفصلة عن بعضها، بل على النقيض من ذلك؛ إذ تبدو متداخلة في كثير من األحيـان، فقـد       

 م أ،يتـــداخل نمطـــان أو ثالثـــة أو أكثـــر فـــي موضـــع داللـــي واحـــد، ســـواء أكـــان بيتـــا شـــعريا  

ة تتابعيــة أي أن االنزيــاح الــداللي ال يظهــر بطريقــ ،  قــصيدة كاملــةم أ،مجموعــة مــن األبيــات 

 .منفصلة، بل بطريقة حلقات متداخلة مندمجة بأساليب عدة

 :)١(قال بشر في هجاء أوس) ٤(ففي القصيدة رقم 

 بمخشـــي العُـــــــــــــــــرامِ وال أريـــــــــبِ        وما  أوس  ولــــو  ســــودتموهُ

ذا البيـت الـشعري   بما يشير بوضوح إلى الهجاء الفردي ألوس، لكـن بـشرا لـم يـذكر هـ        

إال بعد ثالثة أبيات تمثل هجاء قبليا صريحا آلل ألم قـوم أوس، أي أنـه بـدأ هجـاءه قبليـا، ثـم                    

االنزيـاح الـداللي مـن الهجـاء الفـردي إلـى القبلـي، خاصـة وأن          ؤكـد   فردي؛ بما ي  تبعه بالهجاء ال  

 :)٢(أوسا يعد سيدا في آل ألم، قال بشر

                                     
 .٢١ ص ديوان بشر بن أبي خازم،) ١(
 .٢١ صديوان بشر بن أبي خازم،) ٢(
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 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثالثون شوال  

أَال أَبلِــــــــــغ بَنــــــــــي لَــــــــــأمٍ رَســــــــــوال   

قَـــــــد أَلَـــــــمَّ بِهـــــــا عِـــــــشاءً ضَيفٍ لِـــــــ

أَخفَــــــــــــروهُلِجــــــــــــارٍ  إِذا  عَقَــــــــــــدوا

    

فَبِــــــــئسَ مَحَــــــــلُّ راحِلَــــــــةِ الغَريــــــــبِ 

ــدوبِ   ــيِّنِ وَالجُـــ ــى الخَـــــسفِ المُبَـــ عَلـــ

كَمــــــا  غُــــــرَّ  الرِشــــــاءُ مِــــــن الــــــذَنوبِ

 

ولقد أشار بشر صراحة في معرض هجائـه أنـه سـيأتي قبليـا وفرديـا، فـي إشـارة تـوحي                      

؛ بمـا يـدلل علـى وعيـه الفنـي وهـو       اء الالذع ال يأتي إال من خالل الـدمج بـين النمطـين            بأن الهج 

 :)١()٣٤(، فقال في القصيدة رقم بصدد صياغة نصوصه الشعرية
سَـــــــــــــأَرمي بِالهِجـــــــــــــاءِ وَال أَفيـــــــــــــهِ
ــا   ــاتِ أَوســ ــصُّ  بِالكَلِمــ ــوفَ  أَخُــ وَسَــ

            

بَنــــــــــــي لَــــــــــــأمٍ وَلِلمَــــــــــــوقِيِّ واقــــــــــــي  
ــا هُ فَيَلقـــــــــا القـــــــــي قُلـــــــــتُقَـــــــــد بِمـــــــ

 

فقد صرح بأنه سيهجو بني ألم، لكنه سيخص أوسا بهذا الهجاء، وهذا الـنمط ينـدمج                 

بصورة واضحة مع النمط التالي، فهجاء الفرد هجاء للقبيلة، خاصة إذا كان ذا مكانة فيهـا،                

ه بــشر فــي وهجــاء القبيلــة هجــاء ألفرادهــا جمــيعهم، وهــذا يعــد المنطلــق الــذي اعتمــد عليــ 

 .هجائه أوسا

 : ـ االنزياح الداللي من الهجاء القبلي إلى الهجاء الفردي٣
 يتحــول الهجــاء القبلــي الموجــه آلل ألم، وقبيلــة طيــئ إلــى هجــاء فــردي   فــي هــذا الــنمط

موجه ألوس، وهذا النمط االنزياحي يرتبط كما ذكرنا بالنمط السابق، فبشر كان متأكـدا            

 .ته هو ذاته هجاء ألوس، إن لم يكن أقوى أثرامن أن هجاءه أهل أوس وقبيل

التـي أتـى فيهـا الهجـاء علـى ثالثـة          ) ١(ومن أقوى األمثلـة علـى هـذا الـنمط القـصيدة رقـم               

والثــاني  ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩: جوانــب، األول هجــاء آلل ألم، وجــاء فــي أربعــة أبيــات شــعرية، أرقــام   

، والثالــث واألخيــر ألوس ١٥ ،١٤ ،١٣: لبجيــر بــن أوس، وجــاء فــي ثالثــة أبيــات شــعرية، أرقــام   

                                     
 .١٦٤ بشر بن أبي خازم، ص ديوان) ١(
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، بما يأتي بصورة متدرجة بشكل يجعلهـا      ١٦نفسه، وجاء في بيت شعري واحد، وهو رقم         

 :)١(أوس، يقولإلى بمثابة السهم النقدي الموجه بقوة وعنف من بشر 
ــأمٍ   ــآلِ لَـــــــ ــاً عَجِبـــــــــتُ لِـــــــ ــا عَجَبـــــــ  فَيـــــــ
ــل   ــدِبوا لجَهـــــــــــــ ــلٌ إِذا نُـــــــــــــ مَجاهيـــــــــــــ

ــتَ  إِذا وَأَنكـــــــــاسٌ ضَـــــــــروسعَرَت اِســـــــ
سَـــــــــــأَقذِفُ نَحـــــــــــوَهُم بِمُـــــــــــشَنَّعاتٍ  

ــ ــراً فَــــــــــــ ــدحَتَكُم بُجَيــــــــــــ إِنَّكُمُ وَمِــــــــــــ
ــدٍ   ــضَرَ مِــــــــن بَعيــــــ ــراهُ النــــــــاسُ أَخــــــ يَــــــ
ــاً  كَـــــــــــذَلِكَ خِلتُـــــــــــهُ إِذ عَـــــــــــقَّ أَوســـــــــ

ــاً  ــا  عَجَبــــ ــدُنيفَيــــ سُــــــعدىاِبــــــنُ  أَيوعِــــ
 

أَمــــــــــا لَهُــــــــــمُ إِذا عَقَــــــــــدوا وَفــــــــــاءُ    
وى ذاكُـــــم غَنـــــاءُ   وَلَـــــيسَ لَهُـــــم سِـــــ

ــى  ــتَخَلّــــــ ــا نمِــــــ ــساءُ مَخافَتِهــــــ النِــــــ
ــاءُ     ــمُ بَقـــــ ــدِ هُلكِهِـــــ ــن بَعـــــ ــا مِـــــ لَهـــــ
ــا اِمتُــــــــــدِحَ األَالءُ    ــأٍ كَمــــــــ ــا لَجــــــــ أَبــــــــ
وَتَمنَعُـــــــــــــــهُ المَـــــــــــــــرارَةُ وَاإلِبـــــــــــــــاءُ

ــذَكاءُ    ــصَعلُكُ وَالــــــــ ــهُ التَــــــــ وَأَدرَكَــــــــ
ــد  أَبــــــــدى  مَــــــــساوِئَهُ   ــاءُوَقَــــــ الهِجــــــ

 
بالفخر القبلي بقومه بني أسد، ) قبلي ـ غيري ـ فردي  ( هذا الهجاء ثالثي التوجه ثم يردف

الذاتي بنفـسه، وأخيـرا ـ وبـشكل دائـري متـسم       /والذي انزاح دالليا بدوره إلى الفخر الفردي

ــا لينــضم للداللــة الهجائيــة؛ والعالقــة قويــة ـ كمــا اتــضح ـ بــين الفخــر                   ــالعمق ـ انــزاح داللي ب

 .والهجاء

@     @@      
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 المبحث الثالث
 ) .داللة المدح ( االنزياح الداللي 

ــر األغــراض الــشعرية شــهرة فــي الــشعر العربــي القــديم عامــة،          يعــد المــدح مــن أكث

، إضـافة إلـى أن الهجـاء يعـد          هوالجاهلي خاصة، لكنه في بحثنـا هـذا يمثـل أساسـا ننطلـق منـ               

إلـى   هذا الغرض في شعر بشر الموجه        غرضا منزاحا دالليا ومتحوال إلى المدح، ونسبة تواتر       

ــ       ) % ٥٠(أوس  ل ســتة نــصوص  مــن العــدد الكلــي لنــصوصه الــشعرية الخاصــة بــأوس، فمثّ

 ،تتساوى عددا مع نصوص الهجاء، وإن كـان االنزيـاح الـداللي يقلـص قيمـة الناحيـة الكميـة               

 .ويبدل بها الناحية الداللية

، وقد مثلت هذه النصوص تـسعة  )١(٤٦ ـ  ٣٥ ـ  ٢٩ ـ  ٢٤ ـ  ٢٢ ـ  ٩: كانت أرقام هذه النصوص

ــا شــعريا، كانــت القــصيدة رقــم     ــا    ) ٢٩(وتــسعين بيت أطولهــا عــددا، فجــاءت فــي ثالثــين بيت

فكلتاهما جـاءت فـي سـبعة أبيـات شـعرية       ) ٢٢(و) ٩(شعريا، وأقلها عددا القصيدتان رقما      

 . فقط

د يخلــو يكــا"؛ إذ والمــدح مــن أكثــر األغــراض الــشعرية نــدرة عنــد الــشعراء األســديين   

ديــوان الــشعر األســدي الجــاهلي مــن المــديح، وإذا اســتثنينا ديــوان بــشر، ال نجــد أثــرا للمــديح  

، ونكاد ال نظفر إال بمـدائح بـشر بـن أبـي             ة المادي العطايا، خاصة المدح بغرض     )٢("المتكسب

 يعــد مــن وجهــة نظــري ضــربا مــن المــدح   إن هــذا المــدحخــازم فــي أوس بــن حارثــة الطــائي،  

المــادي غيــر المباشــر؛ إذ دفــع أوس بــن حارثــة مقابــل هــذا المــدح مقــدما، بغــرض التكــسب 

 التـي وجههـا بـشر    ة الـست نصوصحينما أعتقه وعفا عنه وأغدق عليه من عطاياه، أي أن ال        

لمدح أوس لم تكن خالصة لذكر مآثر أوس وقبيلته طيئ، بقدر ما كانـت محاولـة مـن بـشر           

 . أيضاةه الستنصوصلمحو ما هجاه من قبل، وعن طريق 

                                     
 .٢١٩، ١٦٧، ١٤٢، ١١٣، ١٠٦، ٤١  ديوان بشر بن أبي خازم، ص)١(
 .٢٧٣، ص ١أشعار الجاهليين والمخضرمين، ج..  ديوان بني أسد)٢(



 

 
٢١٦

 )صورة أوس بن حارثة نموذجا ( االنزياح الداللي  في شعر بشر بن أبي خازم 
 أحمد بن محمد بن إبراهيم اليحيى. د 
 

 مـن  بقـوة يجعلـه مختلفـا عـن مدحـه كـال      إيـاه   بعد هجائه اوبالطبع فإن مدح بشر أوس  

ــدر الفــزاريين؛ إذ نلمــح ظــال للتكــسب المــالي        ــدي، وبنــي ب  الواضــح عمــرو بــن أم إيــاس الكن

طلــب العطــاء مـصرحا ومحــددا مقــدار  "؛ حيـث   فــي مـدح بــشر لعمــرو بـن أم إيــاس  والـصريح 

لـصعبة الـشاقة، وكـذلك يـصوره رمـزا للكـرم والجـود لمـن أنـاخ                   رحلتـه ا   اصورمـ  ،)١("الجائزة

 :)٢(ببابه، يقول
فإلى ابن أم إياس عمـرو أرقلـت أرمـي          
ــامزة إذا   ــوات ضـــــــــــــ ــا الفلـــــــــــــ بهـــــــــــــ

حتــــى حللــــت نــــسوع رحــــل مطيتــــي   
بحــــــــر يفــــــــيض لمــــــــن أنــــــــاخ ببابــــــــه
ــن فتـــــــاة غالهـــــــا      ــت أحيـــــــا مـــــ وألنـــــ
الحـــــافظ الحـــــي الجميـــــع إذا شـــــتوا    

ــان ــة حوالمــــ ــان المئــــ ــرها الهجــــ بأســــ
 

رتــك النعامــة فــي الجــديب السبــسب  
ــدب    ــرير الجنــ ــا صــ ــد بهــ ــمع المجــ ســ
ــرم وال متغـــــــــــــضب   ــاء ال بـــــــــــ بفنـــــــــــ
ــال كـــــل معـــــصب   ــائل وثمـــ مـــــن ســـ

حــــذر وأشــــجع مــــن همــــوس أغلــــب  
ــبه الربــــــرب  والواهــــــب القينــــــات شــــ

ــا تزجـــــــى  ــة مطافلهـــــ يثـــــــربكجنـــــ
                     

 جــاء كــي يمحــو هجــاءه األول، لكنــه يعــد أكثــر  امــدح بــشر أوســوعلــى الــرغم مــن أن 

؛ إذ يعــد مــن قبيــل االعتــراف   صــريحالمــالي بــشكل  /صــدقا؛ وذلــك النتفــاء الجانــب المــادي   

 :)٣(بالفضل، ورد الجميل، وقد عبر عن ذلك صراحة في أول قصيدة مدح له، يقول

وَإِنّــــــي لَــــــراجٍ مِنــــــكَ يــــــا أَوسُ نِعمَــــــةً 

اليَــــومَ إِن قُلــــتُ إِنَّنــــي    فَهَــــل يَنفَعَنّــــي 

ــي  ــاً  وَإِنّـــ ــالقَولِ ظالِمـــ ــرتُ بِـــ ــد أَهجَـــ قَـــ

وَإِنّــــــــي إِلــــــــى أَوسٍ لِيَقبَــــــــلَ عِــــــــذرَتي

ــأُخرى مِنــــكَ   ــا أَوسُ راهِــــبُ وَإِنّــــي لِــ  يــ

سَأَشكُرُ إِن أَنعَمتَ وَالشُكرُ واجِـبُ      

ــا اِبـــــنَ سُـــــعدى لَتائِـــــبُ  وَإِنّـــــي مِنـــــهُ يـــ

وَيَعفُــــــوَ عَنّــــــي مــــــا حَييــــــتُ لَراغِــــــبُ 

                                     
 .٣المديح والهجاء في شعر بشر بن أبي خازم األسدي، ص:  علي الفهادي)١(
 .٣٩ ،٣٨ ، ص بشر بن أبي خازمديوان) ٢(
 .٤٢ ،٤١ ، صديوان بشر بن أبي خازم )٣(
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ــائِمٍ   ــاةُ لِقـــ ــاتي فَالحَيـــ ــي حَيـــ فَهَـــــب لـــ

فَقُل كَالَّذي قـالَ اِبـنَ يَعقـوبَ يوسُـفٌ          

ــذي   ــأَمحو  بِالَّــــ ــإِنّي  سَــــ ــافَــــ ــلٌأَنــــ  قائِــــ

 

ــا أَنــتَ واهِــبُ      ــشُكرِكَ فيهــا خَيــرُ م بِ

وَتِــــهِ وَالحُكــــمُ فــــي ذاكَ راسِــــبُ لِإِخ

بِــــهِ  صــــادِقا مــــا  قُلــــتُ  إِذ  أَنــــا  كــــاذِبُ

 

ــالط ــة وبيئيــة        وب ــدو أي غــرض شــعري ذا صــلة وثيقــة ببواعــث نفــسية واجتماعي بع يب

ــاعي،       ــتالءم مـــع ذلـــك المحـــيط االجتمـ ــألوان تـ ــبغته بـ وثقافيـــة تـــسهم فـــي تـــشكيله وصـ

 .والسياق المجتمعي الذي ال غنى عنه في فهم أي من األغراض، أو النصوص الشعرية

مندرجــة ضــمن غــرض وفيمــا يلــي جــدول إحــصائي يوضــح أرقــام النــصوص الــشعرية ال  

، والعدد الكلي لألبيات الشعرية لكل نص، وكذلك عدد أبيـات المـدح المباشـر، دون                المدح

االلتفات مؤقتا لالنزياحات الداللية التي مـن شـأنها إرداف أبيـات أخـرى ذات دالالت مختلفـة           

م نـسب   ظاهريا، لتعضد داللة المدح، وبالتالي تندرج ضـمنيا داخـل الداللـة المدحيـة العامـة، ثـ                 

 .هذه األبيات المدحية المباشرة للعدد الكلي ألبيات كل نص شعري من النصوص الستة
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 :ويتوزع االنزياح الداللي الخاص بداللة المدح على ثالثة أنماط، هي
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 )صورة أوس بن حارثة نموذجا ( االنزياح الداللي  في شعر بشر بن أبي خازم 
 أحمد بن محمد بن إبراهيم اليحيى. د 
 

 . ـ االنزياح الداللي من الهجاء إلى المدح١

 .القبلي ـ االنزياح الداللي من المدح الفردي إلى المدح ٢

 . ـ االنزياح الداللي من المدح القبلي إلى المدح الفردي٣

وفيمــا يلــي تحليــل لهــذه األنمــاط وأســاليب تجلياتهــا فــي النــصوص الــشعرية محــل           

ـــ وكــذلك تمظهــرات انــدماجاتها        ـــ أي المــدح ـ الدراســة، وكيفيــات توليــدها للداللــة العامــة ـ

زيـادة حـدة اإلشـعاع الـداللي فـي الـنص         المتنوعة، والتي أسـهمت فـي ثـراء الجانـب الفنـي، و            

 :الشعري الكلي

 : ـ االنزياح الداللي من الهجاء إلى المدح١
ــ ــا  هـــذا الـــنمط االنزيـــاحي دويعـ ؛ إذ يغلـــف شـــتى ينطلـــق منـــه مختلـــف األنمـــاط  محوريـ

جاهــدا لتحويــل شــتى الــدالالت التــي  بــشر ســعى فقــد  النــصوص الــشعرية مــن بــشر ألوس، 

الحكـم  وإن كـان  ي إلـى دالالت مغـايرة ذات طـابع مـدحي،      دشنها في نصه الشعري الهجائ    

انزيــاح الــدالالت هــذا الــنمط يمثــل و بأســلوب التلقــي ذاتــه،  احــول نجاحــه مــن عدمــه مرهونــ 

المتعددة المتضمنة داخل النصوص الشعرية الممثلة لغرض هجاء بـشر ألوس إلـى دالالت               

 وهــو ، ذكرهمــا بــشرأخــرى ممثلــة لغــرض المــدح، ويظهــر هــذا بوضــوح فــي بيتــين شــعريين  

 :)١(بصدد مدح أوس، وهما

وإنــــــي قــــــد أهجــــــرتُ بــــــالقولِ ظالمــــــــا    

فــــــإني   ســــــأمحو  بالــــــذي   أنــــــا  قائـــــــلُ    

 

ـــائب      ـــعدى لتـــــ ــابن سُـــــ ـــهُ يـــــ ــي مِنـــــ وإنـــــ

ــاذب     ــا  كـــ ــتُ إذ  أنـــ ــا  قلـــ ــادقاً مـــ ــه صـــ بـــ

 

 وإن جاءا ضمن نص شعري ينـدرج بكـل سـهولة ضـمن غـرض المـدح،                ،فهذان البيتان 

، فقـد سـعى     ئيـة ارقة قوية بينهما وبين شـتى النـصوص الـشعرية الهجا          لكنهما يعقدان مف  

بشر من خاللهما لنفي شتى الدالالت الهجائيـة فـي النـصوص الـشعرية الـستة التـي ذكرهـا          

                                     
 .٤٢  صديوان بشر بن أبي خازم،) ١(
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، بعـد التـصريح بكذبـه بـشأنها، بـل علـى النقـيض مـن                  في غرض الهجـاء    في أوس ودحضها  

ائية تجـاه أوس وقبيلتـه إلـى دالالت         ذلك، فهو سعى إلى تحويل تلك الدالالت السلبية الهج        

 .إيجابية مدحية

إنهما كفيالن بتحويل شتى الدالالت الهجائية إلى دالالت مدحية، وهذا أقصى درجـات             

االنزياح الداللي، وبهذا يعدان بمثابة تيمة شـعرية دالليـة بـرأت أوسـا، كمـا لـم يخجـل بـشر                

مـدح أوس دون اإلشـارة مـن        من التـصريح بهجائـه الكـاذب، ولنتخيـل بـشرا وقـد شـرع فـي                  

قريب أو بعيد إلى هجائه السابق، وكان اعتمد ـ فقط ـ علـى إغـداق الـصفات اإليجابيـة علـى        

 ـ سينــساق وراء عقــد المقارنــة بــين الحقــول     غالبــاأوس وقومــه، آنئــذ ربمــا كــان المتلقــي ـ     

ن فـي   الهجـاء والمـدح، ولكـن هـذين البيتـين المفـصليين يـسهما             : الداللية في كـال الغرضـين     

 .موضعة النصوص الهجائية دالليا في الجانب المدحي، وإن كان بشكل ضمني مضمر

تتقلص أهمية زيادة عدد الحقول الداللية في الهجاء عنهـا فـي المـدح؛ إذ ينـزاح                 هنا  من  

كــل حقــل داللــي هجــائي إلــى النظيــر المــدحي المقابــل لــه، إمــا بكــل يــسر، وإمــا مــن خــالل        

ي كل ما قاله في هجائـه، ويبـدو هـذا األمـر أكثـر قـوة وداللـة          التصريح المباشر بكذب بشر ف    

ــ إذا أردفنا به االختفاء التام للفخر بالذات        في النصوص المدحية من قبـل بـشر،    ــ أو بالقبيلة  

 .كما أن صورة قوم بشر صارت مستضعفة حزينة وممتنة ألوس هو وقبيلته ونبلهما

 :)١(يدة المدحية، حينما قال في مطلع تلك القصنمط أيضا هذا الظهركما ي

  راهبُوإني ألُخرى منك  يا  أوس     نعمـةًوإني لراجٍ  منك  يا  أوسُ  

، وبـين نتيجـة الهجـاء       )النعمـة (فالمقابلة واضـحة بـين نتيجـة المـدح التـي يتمناهـا، وهـي                

 ).الرهبة( يخشاها، وهي  كانالتي

                                     
 .٤١ ، صديوان بشر بن أبي خازم )١(



 

 
٢٢٠

 )صورة أوس بن حارثة نموذجا ( االنزياح الداللي  في شعر بشر بن أبي خازم 
 أحمد بن محمد بن إبراهيم اليحيى. د 
 

، والتــي  فــي هــذا الــنصح المباشــرةوممــا يؤيــد هــذا االنزيــاح الــداللي انتفــاء أســاليب المــد 

تــوفرت بوضــوح فــي النــصوص المدحيــة األخــرى، فــال وجــود أليــة حقــول دالليــة حــول إثبــات    

 بـشر هنـا علـى محاولـة تحويـل شـتى الـدالالت               عتمـاد الفضائل، أو نفـي الرذائـل؛ ممـا يـشي با          

 .الهجائية إلى أخرى مدحية بتصريحه بالكذب في هجائه

 :)١(وفي قوله

النائبــــــــات مــــــــرزأ أخــــــــو ثقــــــــة فــــــــي 

وكنـــت إذا  هـــشت  يـــداك  إلـــى  العـــال

 

لــــــه عطــــــن عنــــــد التفاضــــــل واســــــع     

صـــنعت فلـــم  يـــصنع كـــصنعك  صـــانع 

 

ــى الفــضل،           ــارى عل ــر المــال، يتب ــر العطــاء، كثي ــين كــريم كثي فــأوس وفــق هــذين البيت

ويتنافس في الخيرات، كما أنـه يحـافظ علـى العهـود، وينجـد الملهـوف، ويـسارع فـي تلبيـة           

وف، فهو فريد في الفضل واإلحسان، وإذا استرجعنا نظير هـذه الحقـول الدالليـة فـي                 المعر

ين تمامـا، ففـي أحـد األبيـات ضـمن النـصوص الهجائيـة               تنصوص الهجاء، وجـدناهما متناقـض     

 :)٢(يسلب بشر أوسا شتى هذه الخصال النبيلة، قائال

 عا    قصيرا    لنيلها    بامـددتَ  إذا   ما  المكرمات   رُفعن    يومـا

 : )٣(كما صرح بإثبات العديد من الرذائل بقوله
إِنَّـــكَ يـــا أَوسُ اللَئـــيمُ مَحتَـــدُه   
عبــدٌ لعبــدٍ فــي كــالبٍ تُــسنده   
مُعلهج فيهم خبيـثٌ مقعـده       
إذا أتـــــــاه ســـــــائلٌ ال يحمـــــــده

                                     
 .١١٧ديوان بشر بن أبي خازم، ص )١(
 .٩١، صديوان بشر بن أبي خازم) ٢(
  .٥٩، صديوان بشر بن أبي خازم) ٣(
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مثل الحمـار فـي حميـر ترفـده      
واللؤم  مقصور مضاف عمده    

 

ــا ســـبق يتـــضح أن تلقـــي النـــصوص الـــشعرية    المدحيـــة مرهـــون بتلقـــي النـــصوص  وممـ

الشعرية الهجائية من قبلها، كما أن االنزياح الداللي كان كفيال بإضفاء قدر ال بأس بـه مـن          

الــضبابية علــى الــصورة الــسلبية ألوس، والتــي نجــح ســالفا برســمها، إن لــم يكــن قــد أزالهــا    

اللية تتضافر مع غيرها    بشكل تام، بل إنه حول تلك الصورة السلبية إلى أداة ــ أو أدوات ــ د              

 .في رسم الصورة اإليجابية ــ من خالل المدح ــ ألوس بن حارثة

 : ـ االنزياح الداللي من المدح الفردي إلى المدح القبلي٢
وكما جاء االنزياح من الهجاء الفردي إلى الهجاء القبلـي جـاء المـدح أيـضا منزاحـا مـن                 

أوس إلــى مــدح قبلـي موجــه لقبيلــة  إلـى  لموجــه  يتحــول المــدح الفـردي ا الفـردي إلــى القبلـي؛ إذ  

 :)١(طيئ، فحينما يمدح بشر أوسا كما في قوله
تــــــدَارَكَني أَوْسُ بْــــــنُ سُــــــعْدى بِنِعْمَــــــةٍ   

ــنَّ  ــانِي فَمَـــــــ ــلَ وأَعْطَـــــــ ــهُ الجَزِيـــــــ وإنَّـــــــ
ــه   ــا  حلقـــت  بـ تـــداركت  لحمـــي  بعـــد  مـ

 

وَقَــــدْ ضَــــاقَ مِــــنْ أَرْضٍ عَلَــــيَّ عَــــرِيضُ 
نَهُــــــوضُالــــــذِّراعِ رَحْــــــبُ  مْثَالِهَــــــابِأَ

مـــع  النـــسر  فتخـــاء  الجنـــاح  قبـــوض
 

فقد صوره واسـع القـوة والقـدرة والـبطش، إضـافة إلـى تـصريحه بنعمتـه عليـه، وعفـوه                      
أوس، إال أنـه سـرعان مـا    إلـى  وصفحه عنـه، وهـذا بـالطبع يعـد مـدحا فرديـا ـ ظاهريـا ـ موجهـا           

قبيلـة طيـئ جميعهـا؛ إذ إن أوسـا سـيد فـي قبيلتـه          لي آلل ألم، بـل      ينزاح دالليا إلى المدح القبلـ     
كما اتضح سالفا، ومن خالل شتى القصائد الهجائية، بجانب النصوص التاريخيـة المحيطـة    

 .بالنص الشعري

 :)٢(كما أن قول بشر في القصيدة ذاتها

                                     
 .١٠٧، ١٠٦ص ديوان بشر بن أبي خازم، ) ١(
 .١٠٧ديوان بشر بن أبي خازم، ص) ٢(



 

 
٢٢٢

 )صورة أوس بن حارثة نموذجا ( االنزياح الداللي  في شعر بشر بن أبي خازم 
 أحمد بن محمد بن إبراهيم اليحيى. د 
 

فــــــإنْ تَجْعَــــــلِ النَّعمــــــاءَ مِنْــــــكَ تِمَامَــــــةً   
ــنْ  لَــكَ  فــي    ــشْكُرُونَها يَكُ ــدٌ   يَ ــوْمِي  يَ قَ

 

ــيضُ    ــزَالُ تَفِــــ ــى ال تَــــ وَنُعْمَــــــاكَ نُعْمَــــ
وأَيْـــدِي النَّـــدَى فـــي الـــصّالِحِينَ قُـــرُوضُ

 
القبلـي بـشكل   /يمثل تصريحا باالنزياح الداللي من النسق الفردي إلى النسق الجمعـي       

لجانـب القبلـي   ؛ إذ أحال بشر الشكر منه إلى قومه؛ مما يعلي من قيمة ا           )هجاء ومدحا (عام  

 . في الغرضين الشعريين

 :)١(، حينما يقول بشر)٢٤(ويتواتر هذا النمط االنزياحي كذلك في القصيدة رقم 

 فأصبح قومي بعد بؤسي بنعمة           لقومك واأليام عوجٌ رواجع

فلقد أشار بشر إلى أن أوسا الممدوح أنعم عليـه وعلـى قومـه بعـد أن كـانوا فـي بـؤس           

أســره، ويــذكره بــأن األيــام رواجــع تعــود بــالخير عليــه وعلــى قومــه، وفــي  وشــقاء فــي وقــت 

 :)٢(القصيدة نفسها يربط بشر بين أوس وقومه بني ألم، يقول

 فتى من بني ألم أغر كأنه         شهاب بدا في ظلمة الليل ساطع

فأوس وفق هذا البيت بدر سـاطع، لكنـه ـ فـي اآلن نفـسه ـ مـرتبط بقـوة بقومـه آل ألم،          

، وارتباطــه هــذا يحمــل انزياحــا دالليــا مــن المــدح الفــردي إلــى المــدح    "فتــى مــن بنــي ألم " فهــو

 .  القبلي

 : ـ االنزياح الداللي من المدح القبلي إلى المدح الفردي٣
أوس، فعلـى   إلـى    حيث يتحول المدح القبلي الموجه لقبيلة طيئ إلـى مـدح فـردي موجـه                

، فـي ثالثـة     أوس بـن حارثـة بـن ألم       :  كـامال  سبيل المثال يعد التأكيـد علـى ذكـر اسـم أوس           

 :نصوص مختلفة، كما يلي

 )٣(                     لربك، فاعلمــي إن لــــم تخافيأوس بن حارثة بن ألمإلى 

                                     
 .١١٥ديوان بشر بن أبي خازم، ص) ١(
 .١١٦ديوان بشر بن أبي خازم، ص) ٢(
 .١٤٨ديوان بشر بن أبي خازم، ص ) ٣(
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 )١(                     بغمر في األمــور وال مضافأوس بن حارثة بن ألموما 

 )٢(يقضي حاجتي، ولقد قضاها                     لأوس بن حارثة بن ألمإلى 

ــسبه    ــداده بنـ ــى اعتـ ــيال علـ ــد دلـ ــذه    يعـ ــتخدام هـ ــرة االسـ ــوحي كثـ ــا تـ ــاالحترام "، كمـ بـ

ــتهانة       ــاء باالســ ــردا فــــي الهجــ ــتخدام االســــم مجــ ــرة باســ ــا تــــوحي الكثــ ــزاز، كمــ واالعتــ

؛ مما يتضمن مدحا قبليا مضمرا ينـزاح بالتبعيـة علـى مـدح أوس، أي نحـن بـصدد                    )٣("والتحقير

 كله موجه إليه في األساس، إضـافة إلـى أن كـال مـن النـسق                 نص الشعري ؛ إذ ال  انزياح دائري 

التاريخي، والنسق الشعري الهجائي، يحدد هذا المسار الـذي يتوجـب علـى المتلقـي التوجـه        

 .إليه دون عقبات تذكر

، )٤٦(وقد يندمج المـدح القبلـي بـالفردي بـشكل أوضـح، كمـا يظهـر فـي القـصيدة رقـم               

 :)٤(حينما يقول بشر
ــى  أَوْسِ بْـــــــــــنِ حَارِثَـــــــــــةَ بْـــــــــــنِ ألْمٍ  إلَـــــــــ

ــا وَطِــــىءَ الحَــــصى مِثْــــلُ   ــعْدَىفَمــ ــنِ سُــ ابْــ
إذا مـــــــــــا المَكْرُمَـــــــــــاتُ رُفِعْـــــــــــنَ يَوْمًـــــــــــا 
وَضَـــــــــــــــاقَتْ أَذْرُعُ المُثْـــــــــــــــرِينَ عَنْهَـــــــــــــــا

 فـــــــــي إرْثِ مَجْـــــــــدٍمِـــــــــنْ طَـــــــــيِّءٍ نَمَـــــــــى
ــحَى ــةَ  وأَضْــــــ ــنْ جَديلَــــــ ــلٍّ مِــــــ ــي مَحَــــــ  فــــــ

ــرُوعِ المَ ــوْهُ فـــــــــي فُـــــــ ــدِنَمَـــــــ  حَتَّـــــــــىجْـــــــ
غِيَــــــــــــــــاثُ المُــــــــــــــــرْمِلِينَ إذَا أَنَــــــــــــــــاخُوا  

ــانِ  ــهُ كَفَّـــــــــ ــفُّ : لَـــــــــ ــفٌّ كَـــــــــ ــرٍّكَـــــــــ  ضُـــــــــ
ــوَانٌ   ــرْبٌ عَــــــــــ ــمَّرَتْ حَــــــــــ ــا شَــــــــــ إذا مــــــــــ
يُجِيــــــــــــــــبُ المُــــــــــــــــرْهَقِينَ إذا دَعَــــــــــــــــوْهُ

ــضَاهَا    ــدْ قَـــــ ــاجَتِي وَلَقَـــــ ــضِيَ حَـــــ لِيَقْـــــ
لنِّعَــــــــــالَ وَال احْتَــــــــــذَاهاوَالَ لَــــــــــبِسَ ا

وَقَــــــــصَّرَ مُبْتَغْوهَــــــــا عَــــــــنْ مَــــــــدَاهَا   
ــا  ــا فاحْتَوَاهَـــــــــ ســـــــــــمَا أَوْسٌ إلَيْهَـــــــــ
ــا    ــرٍو ذُرَاهَـــــ ــنْ عَمْـــــ ــدَّ مِـــــ ــا عُـــــ إذا مَـــــ
لَـــــــــــــهُ غَايَاتُهَـــــــــــــا وَلَـــــــــــــهُ لُهَاهَـــــــــــــا 
ــدَاهَا   ــارِمِ وارْتَـــــــــــ ــأزَّرَ بِالمَكَـــــــــــ تَـــــــــــ
بِــــــــهِ فــــــــي اللَّيْلَــــــــةِ الغَــــــــالِي قِرَاهَــــــــا

 خَــــــــضِلٌ نَــــــــدَاهَاوَكَــــــــفُّ فَوَاضِــــــــلٍ
ــا    ــا كَفَاهَـــــ ــاسُ عُرَّتَهـــــ ــافُ النّـــــ يَخَـــــ
ــا  ــا دُجَاهَـــ وَيَكْـــــشِفُ عـــــن أَطَاخِيهـــ

                                     
 .١٥٠ديوان بشر بن أبي خازم، ص ) ١(
 .٢٢٢ديوان بشر بن أبي خازم، ص ) ٢(
 .١٠ص، بن أبي خازم األسديالمديح والهجاء في شعر بشر : علي الفهادي) ٣(
 .٢٢٤ ـ ٢٢٣ ـ ٢٢٢ديوان بشر بن أبي خازم، ص ) ٤(
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 )صورة أوس بن حارثة نموذجا ( االنزياح الداللي  في شعر بشر بن أبي خازم 
 أحمد بن محمد بن إبراهيم اليحيى. د 
 

ــا   ــرَاتِ    مِنْهَـــــ ــسِبُ    الزَّفَـــــ ــلٍ    تَحْـــــ بِخَيْـــــ
 

ــشْدُودًا    ــدِ   مَــــ ــرَ  األُسْــــ ــا زَئِيــــ  قَرَاهَــــ
 

وهذا يؤكد االنتماء القبلي ألوس، فهو ينتسب لقبيلة طيئ وإلى جديلة وآل ألم، بل هـو       

طعـن بـشر فـي نـسبه ـ إلـى مـدح قبلـي         سيد فيها؛ مما يعـضد تحـول الهجـاء الفـردي ـ حينمـا       

 . فردي، فهو شريف أصيل النسب

القبيلــة هــو أمــر يؤكــده /الفــرد، والغيــر/ومــا ســبق مــن انزيــاح داللــي علــى صــعيد الــذات

االلتحــام بــين الفــرد وقبيلتــه فــي العــصر الجــاهلي بــشكل عــام، وداخــل قبيلتــي أســد وطيــئ  

 .بشكل خاص

قــد لغــرض المــدح مــن بــشر ألوس نجــده وبقــراءة النــصوص الــشعرية الــستة الممثلــة 

، تلـك الخـصال     "نقـد الـشعر   "اهتم بالخصال األربع التي حددها قدامـة بـن جعفـر فـي كتابـه                

التي ارتآها ضرورية لبيان صـدق الـشاعر وإصـابته فـي تحقيـق غرضـه الـشعري، بينمـا إغفـال                       

كانت فضائل  لما  : "إحداها يبدو دليال على خطئه وحياده عن الطريق الصحيح، يقول قدامة          

الناس من حيث إنهم ناس، ال من طريق ما هم مشتركون فيه مع سائر الحيـوان، علـى مـا      

العقـل والـشجاعة والعـدل والعفـة، كـان          : عليه أهل األلبـاب مـن االتفـاق فـي ذلـك إنمـا هـي               

ويمكن أن يقتصر   . القاصد لمدح الرجال بهذه الخصال األربع مصيبا والمادح بغيرها مخطئا         

عض، فال يعد مخطئـا بـل مقتـصرا، أو يتكـئ علـى بعـض ويفـرط فيـه أكثـر مـن                      شاعر على ب  

 . )١("غيره

 غيـرهم بالـسماحة والكـرم    اوعلى الرغم من وجود الكثير من الشعراء الذين مدحو     

  بـن جعفـر  ، لكنها تبدو مندرجة ضمن الخصال التي حـددها قدامـة  ...والنبل والصبر والجلد و   

نينا التزام بـشر مـا حـدده قدامـة، ولكـن المعنـي هنـا أن               من جهة، ومن جهة أخرى أنه ال يع       

                                     
 ت،. د، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،عبد المنعم خفاجي محمد  : نقد الشعر، تحقيق  : قدامة بن جعفر  ) ١(

  .٣٩ص 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٢٥

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثالثون شوال  

 خصلة عدت قديما من أسـس المـدح        ة في مدحه أوس بن حارثة لم يبدُ مقصرا في أي          ابشر

 .المتسم بالشمولية والكمال

ذكر، وإذا جــاء ابــن رشــيق القيروانــي ناقــدا لقدامــة بــن جعفــر فــي تحديــده ســالف الــ       

: ؛ إذ يقـول معلقـا علـى رأيـه         وذاكرا بعض الخصال التي يمكن أن تردف مع ما حـدده قدامـة            

هـا فـضائل    لـى   إ فيضـ هـا قدامـة، فـإن أ      ركة التـي ذ   ي الفـضائل النفـس    یعول عـل  یثر ما   کوأ"

ـ رة يثـرة العـش  كوا نيالجمال واألبهة وبسطة الخلق وسعة الدكة ية أو جسم يعرض ن اك

ه يـ س ذلـك صـوابا، وإنمـا الواجـب عل    يره جملـة، ولـ   كـ  منه وأن  بىأدا، إال أن قدامة قد      يجذلك  

ة واحدة، فما ركة أشرف وأصح، فأما إنكار ما سواها يإن المدح بالفضائل النفس   : ولقيأن  

ــهفســاعده یأظــن أَحــدا   ــوافقــه علي وي ــر ممــا حــدده كــال الناقــدين      )١("هي ــا نظفــر بكثي ، فإنن

، ايقـصر، ولـم يخطـئ فـي مدحـه أوسـ           بشكل عفوي وفطري بدا معه بشر شاعرا فحال لـم           

 االنزياح الداللي الذي حول الداللة السلبية لقصائد الهجـاء إلـى داللـة إيجابيـة لقـصائد                  ثم يأتي 

 .ليزيد من الجانب اإلبداعي في التصوير الشعري لبشرالمدح، 

قد استوفى الشروط الواجب توافرها في أثناء المديح، والتي    مما سبق يتضح أن بشرا      

ن طريق النقاد القدماء، وكذلك بعض الشعراء العظمـاء كـأبي تمـام، ومنهـا أن                حددت ع 

 مختـارة، ال ابتـذال   نقيـة ن أسلوب النص الشعري الممثل لغرض المدح جـزال، وألفاظـه    يكو

ل في مدح عظيم خوفا مـن سـآمته، وأن          ية، وأن يكون متوسط الطول إذا ق      يها وال سوق  في

 فعلــى ســبيل المثــال يمــدح القائــد بــالجود ستحقه،يــ شــخص حقــه، يوصــف بمــا لكــ عطــيي

تالءم مــع العــدل واإلنــصاف، والكاتــب بحــسن  يــوالقــوة والــشجاعة والبــأس؛ والقاضــي بمــا  

 .)٢(...فة وية وسرعة الخاطر وشدة الحزم وقلة الغفلة وجودة النظر للخليالرو

                                     
، ٢، ج ١٩٣٤  القـاهرة، جـازي، حين، مطبعـة  محمـد محيـي الـد    : العمدة، تحقيق : بن رشيق القيرواني  الحسن  ) ١(

  .١٢٩ص 
أسـس النقـد األدبـي عنـد العـرب،        : ، وأحمد بـدوي   ١٢٨، ص   ٢العمدة، ج   : بن رشيق القيرواني  الحسن  انظر،  ) ٢(

 .١٨١ت، ص . دار النهضة، القاهرة، د. ط
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كمـــا تظـــل صـــورة القبيلـــة حاضـــرة فـــي نـــصوص المـــدح، تـــدلل عليهـــا شـــتى األنمـــاط    

حيــة، مثلمــا كانــت حاضــرة وبقــوة فــي نــصوص الهجــاء، واألغــراض البينيــة األخــرى،      االنزيا

شـخص الـشاعر   : يخـدم غرضـين اثنـين، همـا       "وأكثرها قوة كان الفخر، فمديح بشر كـان         

وكيان القبيلة، ويتجه كغيره من مدائح الجاهليين، إلى رسـم صـورة مثاليـة للممـدوح، فهـو       

، ...اد معطاء، يشبه الشهاب فـي وضـاءة وجهـه   رجل رفيع النسب كريم، عالي الهمة، جو    

وجــــل هــــذه المعــــاني جــــاء شــــديد التــــشابه بمعــــاني المــــديح التــــي شــــاعت فــــي دواويــــن   

 .)١("الجاهليين

مما سبق يتضح أن عدم سعي بـشر للتكـسب المـادي المباشـر فـي مـدح أوس جعـل                 

نة بمـن هـدف     الصور الشعرية تبدو أكثر عمقا وجماال، وبعيدة عن التكلف والمغاالة، مقار          

أوال وأخيرا هذا التكسب، ولقـد أشـار الجـاحظ إلـى ذلـك فـي كتابـه البيـان والتبيـين، حينمـا                        

ومن تكـسب بـشعره والـتمس صـالت األشـراف والقـادة وجـوائز الملـوك والـسادة،                   : "قال

ــر            ــدا مــن صــنيع زهي ــم يجــد ب ــوم الحفــل، ل ــالطوال التــي تنــشد ي فــي قــصائد الــسماطين، وب

 .)٢(" فإذا قالوا في غير ذلك أخذوا عفو الكالم وتركوا المجهودوالحطيئة وأشباههما،

الهجـاء والمـدح، مـع التأكيـد علـى      : ومن خالل اإلحصاء الدقيق لنصوص كال الغرضـين     

أنهــا جميعــا تكــوّن نــصا شــعريا كليــا ذا خــصائص متــشابهة، ومــن أوضــحها وأهمهــا ــــ مــن  

ار هذه النصوص مجتمعة، وإفراز داللة      وجهة نظرنا ــ االنزياح الداللي، الذي أسهم في انصه        

عامة أنتجت الصورة الفنية العامة ألوس بن حارثـة الطـائي، مـن خـالل هـذا اإلحـصاء يتـضح             

التقارب الظاهري بينهما، في العـدد والنـسب والـدالالت الجزئيـة والفرعيـة، كمـا يتـضح مـن                    

 :خالل الجدول التالي

 

                                     
 .٢٣٢حياته وشعره، ص : بشر بن أبي خازم األسدي: عادل الفريحات) ١(
 .١٤، ١٣، ص ٢ان والتبيين، ج البي: الجاحظ) ٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٢٧

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثالثون شوال  

 المدح الهجاء  م

 ٦ ٦ عدد النصوص ١

 ٩٩ ٩٤ األبيات الكلية لكل غرضعدد  ٢

 ٤٦ ٢٣ عدد أبيات المقدمات ٣

 ٣٠ ٢٥ عدد أبيات أطول نص ٤

 ٧ ٢ عدد أبيات أقصر نص ٥

 ٥٣ ٤٣ عدد األبيات خالصة الغرض ٦

 % ٥٤ % ٤٦ نسبة األبيات الخالصة للعدد الكلي ٧

 %١٠٠ %٦٠ نسبة األبيات الخالصة دون المقدمات ٨

يجعل األمر ال يبـدو بهـذه الـسهولة؛ إذ تتـسم الـدالالت المـستقاة             لكن االنزياح الداللي    

ـــ فــي     مــن كــل نــص علــى حــدة، والنــصوص المجتمعــة كلهــا بالحركيــة والتجــدد؛ فتتحــول ـ

نهاية المطاف ــ الداللة الهجائية العامة، وما تتـضمنه مـن دالالت فرعيـة تـشكلها ـ كـالفخر       

ابعة للداللة المدحية، وسـواء شـئنا أم أبينـا، فـإن     الفردي والقبلي وغيره ــ إلى داللة خادمة وت     

صـورة أوس بـن حارثـة الطـائي المدحيـة فـي بعـدها اإليجـابي تبـدو األكثـر ثباتـا واألقـرب إلــى             

الذائقــة، وذلــك مــن خــالل الــنص الــشعري الكلــي ومــا وظفــه مــن دالالت فرعيــة وأنمــاط            

در النـصوص التـي تـشكل       انزياحية تتسم بالتشابك والتعدد والجمالية، بغض النظر عن ق        

ســياقات موازيــة تحــيط بــالنص الــشعري، كالنــصوص التاريخيــة والنقديــة والبحثيــة حــول     

 .شعر بشر بن أبي خازم عامة، وشعره الموجه إلى أوس خاصة

 

@     @     @ 
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 )صورة أوس بن حارثة نموذجا ( االنزياح الداللي  في شعر بشر بن أبي خازم 
 أحمد بن محمد بن إبراهيم اليحيى. د 
 

 .خاتمة

أوس بـن  إلـى   الـشعرية الموجهـة مـن بـشر بـن أبـي خـازم             نـصوص من خـالل دراسـة ال     

ــا       ــدالليحارثــة الطــائي هجــاء ومــدحا يتــضح اعتمــاده بــشكل فطــري علــى االنزي ــه ح ال ، لكن

 الهجــاء مــن  نــصوص؛ إذ انزاحــت الداللــة الــشعرية فــي   اعتمــاد قــوي ومــؤثر بــشكل الفــت  

الداللة السلبية الهجائية، من خالل جمع الكثير من الخـصال القبيحـة، كالجهـل والـضعف                

، أو من خالل نفي الكثير مـن الـصفات النبيلـة،    واللؤم والغدر والخبث والغباء البخل وغيرها  

 بأحـد أفـراد أسـرته، فكانـت      م، سـواء تعلقـت بـأوس، أ        والشجاعة وأصل النسب   كالكرم

 تعلقت بآل ألم وطيئ، فكانت قبلية غيريـة، إلـى الداللـة اإليجابيـة المدحيـة،       مفردية ذاتية، أ  

من خالل تصريحه بالكذب في هجائه، وإبدال الحقول الداللية التـي وظفهـا آنئـذ، إضـافة إلـى                  

 انزيــاح وكـذلك ة أو المدحيـة مـن الداللــة الفرديـة، إلـى الداللـة القبليـة،       انزيـاح الداللـة الهجائيـ   

 .داللة بعض األغراض األخرى كالفخر، وتحولها إلى داللة خادمة ألي من الهجاء أو المدح

رصد البحـث سـتة أنمـاط لالنزيـاح الـداللي وزعـت علـى داللتـي الهجـاء والمـدح، فـضمت                      

ــة،     ــة الهجــاء ثالثــة أنمــاط انزياحي ــداللي مــن الفخــر إلــى الهجــاء    : وهــيدالل ــاح ال مــن ، واالنزي

، وضــمت داللــة مــن الهجـاء القبلــي إلــى الهجـاء الفــردي  ، والهجـاء الفــردي إلــى الهجـاء القبلــي  

من المدح الفـردي   ، و االنزياح الداللي من الهجاء إلى المدح     : المدح ثالثة أنماط انزياحية، وهي    

 .لمدح الفرديمن المدح القبلي إلى ا، وإلى المدح القبلي

ي الفريـد، فقـد كـان    داللوعلى الرغم من تميز شعر بـشر بـن أبـي خـازم بهـذا الـنمط الـ                 

 .نصه الشعري وفيا لشعر األسديين من جانب، وللشعر الجاهلي من جانب آخر

 بشر في إبداعه الشعري الموزع علـى غرضـي الهجـاء والمـدح              اضطرابتضح أن   لقد ا و

ه إبداعـ ين بثقل المعانـاة التـي كـان يكابـدها حـال             يجعل القارئ يستشعر اإلحساس الدف    

 جعـل القـارئ ـ قـديما وحـديثا ـ يتـردد فـي تحديـد موقـف          ربمـا كال الغرضين، هـذا اإلحـساس   

بشر الحقيقي من أوس، وإن كان التدرج التـاريخي بالنـسبة لتـأليف النـصوص لـه أثـر واضـح،                

خيـر كفـيال بـأن يكـون     يبدو الـنص المـدحي األ     فكون نصوص غرض الهجاء سابقة للمدح؛       
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األقــوى أثــرا وتــأثيرا، وهــذا طبيعــي لوجــود تحــول فــي وجهــة نظــر بــشر تجــاه أوس، نتيجــة      

 . النبيلهموقف

 كــان علــى وعــي تــام ـ شــأنه فــي ذلــك شــأن الــشاعر العربــي           بــشرا نالحــظ أنكمــا

الجـاهلي ـ بااللتحـام بـين اإلنــسان وقبيلتـه، بـل إن اإلنـسان العربــي كـان يفـضل قبيلتـه عــن            

 ،اتــه، يــدافع عنهــا، ويــضحي بكــل مــا يملــك مــن أجلهــا، ويتــصدى لكــل أذى قــد يلحــق بهــا    ذ

ويفيدها قدر استطاعته، والشاعر بالطبع كان صوتها الـوفي، يفتخـر بمآثرهـا ويرثـي قتالهـا                 

 .ويمدح رجالها، وبالطبع يهجو أعداءها

ر اهتماما من نظيـره  من هنا بدا المديح القبلي ـ ومن قبله الهجاء القبلي ـ أقوى أثرا وأكث  

الفردي، وإن كانت العالقة بين الفرد والقبيلة قوية ودائريـة، فمـدح قبيلـة الفـرد هـو مـدح لـه،                      

وهجاؤها هجاء له أيضا، كما أن مدح الفرد مدح لقبيلته، وهجاءه هجـاء لهـا أيـضا، وإن كـان                  

 أقــوى أثــرا ان كــ لــذا فاالنزيــاح الــداللي مــن الجانــب القبلــي إلــى الجانــب الفــردي   ؛بدرجــة أقــل

ووضوحا من االنزياح الداللي من الجانب الفـردي إلـى الجانـب القبلـي، فهـذا األخيـر يمكـن أال                   

يكون داال بدرجة تنزاح من الفرد إلى القبيلة؛ إذ إن القبيلة قد تتبرأ ممن يخرج عن قوانينها                  

 .به مما يوصم ءوتقاليدها، لكنه يظل في وجه من الوجوه محسوبا عليها، يطالها شي

نموذجـا جيـدا لتـداخل    يعـد  شعر بشر بـن أبـي خـازم األسـدي     أخيرا يمكن القول أن     و

؛ فتـتقلص  األغراض الشعرية بأسلوب يؤكـد تفـوق الجانـب الـداللي علـى الجانـب الـشكلي               

أهمية بعض اآلراء النقدية التي حاولت المفاضلة بين بعض األغراض الشعرية لبـشر، مثـل               

شعر بشر في المدح والهجاء معا ال يبلغ، في قوته وجمالـه،     "رأي محقق ديوانه الذي رأى أن       

 أي أن الداللـة العامـة هـي الهـاجس الـذي             ،)١("مبلغ قوته في الفخر والحماسة على كـل حـال         

كانـت  أيحرك القريحة الشعرية لدى بشر؛ لذا نجد أن داللـة الفخـر تحـرك أشـعاره سـواء              

شعرية الموجهـة إلـى أوس بـن حارثـة      المدح، كما فـي النـصوص الـ    م الهجاء أ  داللةتتضمن  

                                     
 .٢٦ديوان بشر بن أبي خازم، ص : عزة حسن) ١(



 

 
٢٣٠

 )صورة أوس بن حارثة نموذجا ( االنزياح الداللي  في شعر بشر بن أبي خازم 
 أحمد بن محمد بن إبراهيم اليحيى. د 
 

الطائي؛ إذ يفخر وهو في معرض هجـاء أوس بنفـسه تـارة، وبقومـه وقبيلتـه تـارات، وهكـذا،          

وهو هنا يرى أن فخره بنفسه ما هو إال فخر بقبيلته، وفخـره بقبيلتـه مـا هـو إال فخـر بنفـسه؛                        

ا بـشاعر مغـوار أخـذ علـى     مما يدلل على االلتحام القوي بين الفرد الجاهلي وقبيلته، فمـا بالنـ        

عاتقــه الــدفاع عــن قبيلتــه والتغنــي بمآثرهــا والحــديث بلــسانها مثــل بــشر، الــذي كــان يعــد      

نفسه لبنة أساسية في قبيلته؛ مما يجعـل الخـصال التـي ذكرهـا مفتخـرا فـي قـصائده تعـود                    

 . على كل أسدي

@     @     @ 
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Denotative Shift in Poetry of Besher Ibn Abi Khazem 

(Image of Aws Ibn Haretha as a Model) 

Dr. Ahmad Mohammed Ibraheem Al-Yahya 

Faculty of Education in Al-Dawadmi Shaqraa University  

Abstract: 

This research displacement semantic property in the hair Bishr ibn Abi 

Khazim al-Asadi, where hired him in his poetry directed to Aws ibn Haritha Tai 

satire and praise; as his image appeared unformed by blending more than one 

image, and more poetic purpose, a lot of connotations, Phanzaan indication furry 

purpose What to become a significant purpose other through spontaneous 

methods converted to Islam in the end to the formation of a unique artistic image 

of the US, and by the displacement Semantic this when humans did not occupy 

any space to remember in any of scientists and critics studies, past and present, 

and did not pay attention to the researcher, did not refer to any reference from 

near or far, but on the contrary, where not bothered that the phenomenon has 

reflected negatively on some cash provisions, dropping inaccurate, and probably 

is correct, as will become clear in the course of research. 
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 :ملخص البحث

 هـذا البحـث بدراسـة أسـماء اإلشـارة فـي اللغتـين العربيـة واإلنجليزيـة دراسـة تقابليـة؛ حيـث يعـد                        يعنى

تقــابلي مــن أقــدم منــاهج علــم اللغــة الحــديث، ومــن أبــرز العلــوم المهمــة فــي مجــال اللغويــات؛ إذ علــم اللغــة ال

طن التشابه واالختالف يهتم بدارسة النظام اللغوي في مختلف اللغات، ومقابلتها بعضها ببعض، وإبراز موا           

وقد تناول البحث اسم اإلشارة من حيث تصنيفه فـي الكـالم، وذكـر ألفـاظ أسـماء اإلشـارة فـي        . بين اللغات 

اللغتــين العربيــة واإلنجليزيــة، وبيــان الــشائع منهــا، وظائفهــا واســتعماالتهما فــي الكــالم، ثــم تحليــل بعــض       

لنظر في ترجمتها؛ لتظهـر جوانـب االتفـاق واالخـتالف بـين      اآليات القرآنية التي وردت فيها أسماء اإلشارة، وا      

اللغتين، وأخيـر لخـص البحـث إلـى نتـائج عـرض فيهـا الجوانـب المـشتركة، والمالمـح المختلفـة بـين اللغتـين،                    

 .واقترح توسيع دائرة النقاش لتشمل نظرية اإلشارة والعالقات النحوية بين الجمل
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 مقدمة
 أبـرز العلـوم المهمـة     ومن علم اللغة التقابلي من أقدم مناهج علم اللغة الحديث،           يعد

في مجال اللغويات؛ إذ يهتم بدارسة النظام اللغوي في مختلف اللغـات، ومقابلتهـا بعـضها            

ولـذا قـام المتخصـصون باللغويـات        . ١ببعض، وإبراز مـواطن التـشابه واالخـتالف بـين اللغـات           

لفــة بدراســات متعــددة حــول بعــض الظــواهر فــي لغــاتهم ومقابلتهــا مــع  مــن خلفيــات مخت

) DEMONSTRATIVE PRONOUNS( اإلشــارة أســماءوبمــا أن . غيرهــا مــن اللغــات

ــات     ــي اللغـ ــية فـ ــة األساسـ ــة العالميـ ــواهر اللغويـ ــاق   ،٢مـــن الظـ ــا بعـــض جوانـــب االتفـ  وفيهـ

اإلنجليزيــة رأيــت أن ولوجــود هــذه الظــاهرة فــي اللغتــين العربيــة و  . واالخــتالف بــين اللغــات 

 : إلى هذه الرغبة ما يليوقادني لبحثي، أختارها موضوعاً

 . الظاهرة وشيوعها في اللغتينأهمية -١

 العـالم بدراسـتهما علـى نطـاق واسـع؛ وإن            م اللغتين وعالميتهمـا، واهتمـا     أهمية -٢

 .كانت اللغة اإلنجليزية أكثر استعماالً في مجال العلم والسياسة واالقتصاد من العربية

 الدراســات التقابليــة فــي معرفــة اللغــات، وإبــراز ســماتها وخصائــصها، وأن أهميــة -٣

 . المشتركة بين اللغاتواهرتكثف جهود الباحثين والدارسين لدراسة الظ

 اللغويــة بــين اللغتــين العربيــة     الظــواهر الدراســات والبحــوث فــي دراســات     قلــة -٤

 .واإلنجليزية

 بـــبعض اللغتـــين؛ فقـــد قمـــت  بـــيناللغويـــة الظـــواهر فـــي دراســـة بعـــض تجربتـــي -٥

 . في هذا المجال أثناء دراستي لمرحلة الدكتوراه في المملكة المتحدةالبحوث

                                     
مجلـة التـراث   ( نظرية علم اللغة التقابلي في التـراث العربـي   . بن علي جاسم، وزيدان علي جاسم  سمجا.  د ١

 .٢٤٣-٢٤٢هـ، ص ١٤٢٢) ٨٤-٨٣العربي، دمشق، عدد 
٢ Diessel, H. Demonstrative: Form, Function and Grammaticalization (John 
Benjamins, USA ١٩٩٩) p ٩-٨.  
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 أي نظــــامين لغــــويين يــــراد اســــة فــــي دريــــشترطون إن البــــاحثين التقــــابليين وحيــــث

 : عدة خطوات، فقد قمت باتباع المعايير التي ذكروها، وهياتباعاستخراج خصائصهما 

 والوظــائف الــصيغ فتوصــف ، بالدراســةالمعنيتــينق للغتــين  البنيــوي الــدقيالوصــف -١

 القيــام بــه الــدارس فعلــى ب الوصــف المناســيتــوفر وتــوزع األبنيــة، وإذا لــم والمعــانيالدالليــة 

 .قبل انتقاله إلى الخطوة التالية

 .ألبنية اجميع موجز لتلخيص -٢

 .١ واالختالف واستنتاج مواطن التشابه، الفعلية ألنماط البنية في اللغتينالمقارنة -٣

 والحديثـة  القديمـة  بجمـع مـا ورد فـي كتـب النحـو العربيـة            - بـاهللا  مستعيناً– قمت   وقد

وحيـث إنـه كتـب عـن هـذه الظـاهرة كثيـراً فقـد اعتمـدت                  . لوصف هذه الظاهرة في العربية    

. على الشيوع واستبعدت الشاذ والنـادر، كمـا أننـي اسـتبعدت بعـض التفاصـيل والتعلـيالت           

 والتفـصيل والتعلـيالت التـي شـاعت بـين النحـويين فـي مـسألة                 الخـالف  -مثالً–فاستبعدت  

ــراب  ــال       )ذان(إعـ ــي مجـ ــر المتخـــصص فـ ــي غيـ ــى العربـ ــسائل تـــصعب علـ ــذه المـ ــل هـ ، فمثـ

 .اللغويات، فكيف بالدارس لها من غير أهلها

 الــرغم مــن تــوفر الدراســات حــول ظــاهرة اإلشــارة فــي كــل مــن اللغــة العربيــة     وعلــى

 لــم أجــد دراســة أو بحثــاً تقابليــاً عــن هــذه الظــاهرة بــين اللغــة العربيــة     واإلنجليزيــة إال أننــي

 : فصولثالثة البحث وقسمت عزمت على دراسة هذه الظاهرة، ولذاواللغة اإلنجليزية؛ 

 ألفـاظ أسـماء     ذكـرت  اإلشارة من حيث تـصنيفه فـي الكـالم، ثـم             اسم : األول الفصل

 وظائفهـــا وضـــحت ثـــم منهـــا، الـــشائع  العربيـــة واإلنجليزيـــة، وبينـــتلغتـــيناإلشـــارة فـــي ال

 . في الكالمواستعماالتهما

                                     
) ١٤٠٢الريـاض   . جامعـة الملـك سـعود     (األخطـاء    ليـل التقابـل اللغـوي وتح    .  وإسحاق األمـين   صيني، محمود. د ١

 .٥٠-٤٨ص 
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 والنظـر   اإلشـارة،  التـي وردت فيهـا أسـماء         القرآنيـة  تحليل لبعض اآليات     : الثاني الفصل

 على ترجمة القرآن    تواعتمد.  واالختالف بين اللغتين   االتفاق جوانب ظهرفي ترجمتها؛ لت  

 ،ين فـي اللغـة العربيـة مـن غيـر العـرب      الكريم ليوسف علي؛ لمالحظة شيوعها لدى البـاحث       

 . الترجمية الواردة فيهاالملحوظاتولقلة 

 المختلفـة  والمالمـح  المـشتركة،  والخـصائص  عرضت فيه نتائج البحث،  : الثالث الفصل

 .بين اللغتين

 الختـــام أتوجـــه بـــأجزل الــشكر وأفـــره لكـــل مـــن قــدم لـــي نـــصحاً أو معلومـــة أو   وفــي 

م األســـتاذ الـــدكتور ديونيـــسوس آجـــوس الـــذي  ملحوظـــة فـــي هـــذا البحـــث، وأخـــص مـــنه 

 بقراءتـه وتقويمـه     -مـشكوراً – وقام هـ،١٤٣٤شجعني على دراسة هذا الموضوع من عام        

كمــا أشــكر األســتاذ الــدكتور عمــر أحمــد شــيخ الــشباب الــذي قــرأ هــذا   . بعــد االنتهــاء منــه

 .البحث قراءة ناقدة متأنية

الـصاً لوجهـه، وأن يـسهم فـي خدمـة       اهللا العلـي القـدير أن يكـون هـذا العمـل خ         وأسأل

 . لغتنا العربية

@      @      @ 
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  األولالفصل
  اسم اإلشارة في الكالمتصنيف
 : اسم اإلشارة في اللغة العربيةتصنيف

 وفعــل اســم الكلــم: "الكــالم العربــي ثالثــة أقــسام، فقــال) هـــ١٨٠:ت( ســيبويه قــسم

 وأما الفعـل فأمثلـة       ،  رجل وفرس وحائط     سم فاال  ، وحرف جاء لمعنى ليس باسم وال فعل      

أخذت من لفـظ أحـداث األسـماء وبنيـت لمـا مـضى ولمـا يكـون ولـم يقـع ومـا هـو كـائن لـم                              

 ثـمّ وسـوف وواو القـسم والم          : وأمـا مـا جـاء لمعنـى ولـيس باسـم وال فعـل فنحـو                ...ينقطع

. يمــة والحديثــة القدالنحويــة الكتــبوقــد شــاع هــذا التــصنيف فــي أغلــب  . ١" اإلضــافة ونحوهــا

 ولـيس فـي   هـا  تحديد مفهوم هذه األقسام وعالمت حول يدور   - مجمله في–وكان الخالف   

ــابع مــن  وهــذا آخــرون فعــالً؛  يــصنفه بعــض النحــويين اســماً  يــصنفه الكــالم، فمــا  أقــسام  ن

 . في أسس التصنيف الذي اعتدوا عليه في هذا التقسيمخالفهم

 :منها وقد تنوعت تعريفاتهم لهذه األقسام، وهذا

 ويـدخل ضـمنه أغلـب أبـواب         ، دل علـى معنـى فـى نفـسه غيـر مقتـرن بـالزمن               ما :االسم

 .الخ...٢النحو؛ كالفاعل، والمفاعيل، والحال، والضمير

 .دخل، يدخل، ادخل:  مثل،٣ َّ على معنى في نفسه مقترنا ً بزمن معيندل ما :الفعل

عنـى فـي غيـره، ولـيس لـه       يـدل علـى م  مـا  ما ال يدل على ما معنى فـي نفـسه، وإن          :الحرف

 .الخ...وإنّعن، وفي، :  مثل،٤عالقة بالزمن

 أننا في هذا البحث ال نهدف إلى تقصي أقـوال النحـاة فـي أقـسام الكـالم، وتحديـد                  وبما

. مفهومهم لكل قسم، وخالفاتهم، ومناقشة أقوالهم في هذا البـاب، وال حـصر عالماتهـا             

                                     
 .١٢ص ) ١٤٠٢مكتبة الخانجي، القاهرة، (عبدالسالم هارون، الجزء األول :  تلكتاب،ا.  سيبويه١
 .٢٣ص ) ٢٠٠٤دار الفضيلة، القاهرة، (محمد صديق المنشاوي : معجم التعريفات، ت.  علي الجرجاني٢
 .١٤١ المرجع السابق ص ٣
 .٧٦ السابق ص المرجع٤
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 صـنف ضـمن   - البحـث اموضوع هذ-اإلشارة يهمنا هنا هو القسم االسمي؛ ألن اسم       فالذي

 ذكرهـا القسم االسمي في اللغة العربية، حيث تحققت فيه بعض العالمات االسمية التـي            

ــواب النحــو ي    . النحويــون  تقــع فــي نطــاق القــسم    ا أن غالبهــلحــظومــن خــالل النظــر فــي أب

 . االسمي من التصنيف السابق للكالم

مـا ذكـره   ) هــ ٩١١:ت(د تتبـع الـسيوطي    النحويون في حصر عالمات االسم، وق     واختلف

ولعل أشهر اآلراء ما ذكره ابن . ١النحاة في هذا الباب وأشار إلى أنها تجاوزت ثالثين عالمة    

 :في ألفيته من ذكره لخمس عالمات لالسم في قوله) هـ٦٧٢:ت(مالك 

 ٢ لالسم تمييز حصلومسند  والتنوين والنداء وألبالجر

عالمات تتحقـق فـي كـل قـسم، ومـن العالمـات الـسابقة         يقصد بهذا أن كل هذه ال    وال

 : في اسم اإلشارةققتالتي تح

 .الجر -١

 .النداء -٢

 . إليهاإلسناد -٣

 وهناك من النحويين المحدثين من انتقد هـذا التقـسيم، وخاصـة مـن اهـتم مـنهم          هذا

 المخزومـي  ومهدي ،٣)هـ١٣٩٧:ت(إبراهيم أنيس   : بالدرس اللغوي الحديث، ومن أشهرهم    

وقــد رأوا أن النحــاة . ٥ وفاضــل مــصطفى الــساقي،)هـــ١٤٣٢:ت( حــسان وتمــام ،٤)هـــ١٤١٤:ت(

                                     
عــالم ( العــال ســالم مكــرم عبــد:  فــي النحــو، الجــزء الخــامس، تراألشــباه والنظــائ. الــسيوطي جــالل الــدين ١

 .٢ص ) هـ١٤٢٣، ٣: الكتب، القاهرة ط
ــ( الراجحــي فاطمــة:  ابــن مالــك، الجــزء األول، ت  يــةشــرح المكــودي علــى ألف  .  المكــوديعبــدالرحمن ٢  دارال

 .٩٩-٩٧ص ) ٢٠٠٤المصرية السعودية، القاهرة 
 .٢٩٤ -٢٧٩ص ) ١٩٨٧، ٦:مكتبة األنجلو، القاهرة، ط(من أسرار اللغة .  أنيسإبراهيم ٣
 .٢٥-٢١ص ) ١٩٦٦البابي الحلبي، القاهرة (قواعد وتطبيق : في النحو العربي.  المخزوميمهدي ٤
ص ) ١٣٩٧هرة،  القـا الخـانجي، مكتبـة  (أقسام الكالم العربي من حيث الـشكل والوظيفـة         .  الساقي فاضل ٥

١٥٧ -١٣٩. 
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العرب تأثروا بفالسفة اليونان في تقسيمهم للكالم العربي، فهم أخـضعوا اللغـة العربيـة        

 النحــاة اضــطربوا فــي وضــع مفهــوم معــين لالســم     أنكمــا . ألحكــام الفلــسفة والمنطــق  

 الـدكتور ولعـل   .  وحصر عالمات هذه األقسام    والفعل والحرف؛ لذا اختلفوا في تعريفاتهم     

: تمام حسان هو أبرز من درس واسـتطرد فـي هـذا األمـر، وجـاء رأيـه بـشكل واضـح، فقـال                  

 : قسم النحاة الكلم إلى ثالثة أقسام، يقول ابن مالكولقد"

  وفعل ثم حرف الكلمواسم

 

ــم ــشك       ثـ ــاة الـ ــى مراعـ ــوه علـ ــسيم أن يبنـ ــذا التقـ ــشاء هـ ــد إنـ ــدين عنـ ــاولوا راشـ ل  حـ

إذ ينشئون على هذين األساسين قيماً خالفيـة        .  بعبارة أخرى المبنى والمعنى    أووالوظيفية،  

يفرقون بهـا بـين كـل قـسم وقـسم آخـر مـن الكلـم كمـا يفعـل اللغويـون المحـدثون فـي                        

 مبنـى ويتـضح نظـرهم إلـى ال    . يومنا هـذا حـين يجـرون مثـل هـذا التقـسيم للكلـم فـي لغـة مـا                    

 :من قول ابن مالك مثالًوالمعنى في تقسيمهم للكلم 
ــالجر ــداء وأل بــــــــ ــوين والنــــــــ  والتنــــــــ

 
 لالســـــــم تمييـــــــز حـــــــصلومـــــــسند

 
 فعلـــــــت وأتـــــــت ويـــــــا فعلـــــــي   بتـــــــا

 
 اقــــــــــبلن فعــــــــــل ينجلــــــــــيونــــــــــون

 
ــواهما  الحـــرف كهـــل وفـــي ولـــم  سـ

 
........................................................... 

 علـى مـسمى، والفعـل مـا دل     لاالسـم مـا د  : " يتضح أيضاً فـي قـول النحـاة اآلخـرين       كما

 ". وزمن، والحرف ما ليس كذلكعلى حدث

 ابـن مالـك فرقـت بـين أقـسام الكلـم تفريقـاً مـن حيـث المبنـى،             أبيـات  الواضح أن    ومن

 المواقــف التــي لخــصناها عــن النحــاة اآلخــرين قــد فــرق بــين هــذه األقــسام مــن حيــث        وأن

 على أساس من المبنى فقط أو المعنى فقط ليس هو الطريقـة المثلـى          التفريق وأن. المعنى

 يمكن االستعانة بها في أمر التمييز بين أقسام الكلم، فأمثل الطرق أن يـتم التفريـق       يالت
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 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثالثون شوال  

جنبـاً إلـى جنـب فـال     (على أساس من االعتبارين مجتمعين على طائفـة مـن المبـاني، ومعهـا            

 :طائفة أخرى من المعاني على نحو ما ترى فيما يلي) تنفك عنها

 المعاني  ) ب( المباني  ) أ(

 ةالتسمي  اإلعرابيةالصورة

 الحدث الرتبة

 الزمن  الصيغة

 التعليق الجدول

  الجمليالمعنى اإللصاق

  التضام

  ١" اإلمالئيالرسم

 وإنــشاء ، ويــرى تمــام حــسان أن هــذا التقــسيم للنحــاة بحاجــة إلــى إعــادة نظــر        هــذا

 فقـد قـسم   ليـه وبنـاء ع .  مبني على مراعاة جانـب المبنـى والمعنـى        ، دقة أكثرتقسيم جديد   

 - الظرف - الخالفة - الضمير -الفعل -الصفة -االسم: ٢ربي إلى سبعة أقسام   الكالم الع 

ووضع اسم اإلشارة ضمن قسم الضمير، فهو بهذا يخالف التقسيم الثالثـي الـسائد      . األداة

 .الذي وضعها ضمن قسم االسم

 فيما يراه تمام حسان ال يدل على مسمى كاالسم، وداللـة الـضمير تتجـه إلـى           فالضمير

صرفية العامة التي أطلقنا عليها معاني التـصريف، ويعبـر عنهـا باللواصـق والزوائـد            المعاني ال 

والمعنــى الــصرفي الــذي يعبــر عنــه الــضمير هــو عمــوم الحاضــر أو الغائــب دون داللــة . ونحوهــا

 .على خصوص الغائب أو الحاضر

                                     
 .٨٨-٨٧، ص )١٩٩٤دار الثقافة (اللغة العربية معناها ومبناها .  تمام حسان١
 .٨٨ السابق ص المرجع ٢
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 أو حـضور خطـاب كأنـت، أو حـضور إشـارة             نحن، قد يكون حضور تكلم كـ      والحضور

 .والغيبة قد تكون شخصية كهو، أو موصولة كالذي. هاعكهذا وفرو

 : في اللغة العربية الفصحى ثالثة أقسام- رأيهحسب– فالضمائر

 . الشخصضمائر -١

 .- موضوع البحثوهي– اإلشارة ضمائر -٢

 . الموصولضمائر -٣

 مـــن حيـــث المبنـــى والمعنـــى، أو مـــن حيـــث قـــسام هـــذه الـــضمائر عـــن بقيـــة األوتمتـــاز

 : التاليةالشكل والوظيفة بالسمات

كلها مبنيـة ال تظهـر عليهـا الحركـات وإنمـا تنـسب         :  حيث الصورة اإلعرابية   من -١

 .إلى محلها اإلعرابي

كلها ال تنتمي إلى أصول اشـتقاقية وال تتـصل أسـبابها مـن ثـم      :  حيث الصيغة  من -٢

 .بصيغ أخرى

الــضمائر ذات مرجــع متقدمــة عليهــا فــي اللفــظ أو فــي الرتبــة أو  :  حيــث الرتبــةمــن -٣

 ال يـدل  فالـضمير  اسماً ظاهراً محدد المدلول، كونمعاً، واألغلب في هذا المرجع أن ي      فيهما  

داللــة معجميــة إال بــضميمة المرجــع وبواســطة هــذا المرجــع يمكــن أن يــدل الــضمير علــى      

 . معاً ضروري للوصول إلى هذه الداللةفيهما أو رتبةمعين، وتقدم هذا المرجع لفظاً أو 

 هاء التنبيه والم البعد وكاف في -مثالً–يرها يتمثل  غ فإلصاق:  حيث اإللصاق  من -٤

وقـد يقـع    . الخطاب، كما نراه في تقبل اإلشارة األلف والنون رفعاً والياء والنون نـصباً وجـراً              

ضمير الشخص حشواً في اسم اإلشارة فتنفصل به هاء التنبيه عن ضمير اإلشارة نفسه،              

 .ها نحن أوالء وهأنت ذا: مثل

ــن -٥  تـــــضام األدوات فـــــي حالـــــة النـــــداء والقـــــسم     الـــــضمائر:  حيـــــث التـــــضام مـــ

ــضم  ...وكــذلك تــضام حــروف الجــر والعطــف واالســتثناء    ...واالســتفهام ــخ، ويكــون ال  يرال

 .مضافاً إليه فيضام المضاف ولكنه ال يكون هو مضافاً أبداً
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الـضمائر المتـصلة لواصـق ال تـستقل فـي الكتابـة عمـا        :  حيـث الرسـم اإلمالئـي     من -٦

 .وجهة النظر الكتابية المحضة أجزاء كلمات ال كلماتلصقت به، فهي من 

الضمائر تدل داللة وظيفية على مطلق غائـب أو حاضـر، فهـي             :  حيث المسمى  من -٧

ال تــدل علــى مــسمى كمــا تــدل األســماء، فــإذا أريــد لهــا أن تــدل عليــه كــان ذلــك بواســطة        

 .المرجع فداللتها على المسمى تكون بمعونة االسم

 هامــاً جــداً فــي عالقــة الــربط فعودهــا إلــى  ائر تلعــب دوراًالــضم:  حيــث التعليــقمــن -٨

مرجع يغني عن تكرار لفـظ مـا رجعـت إليـه، ومـن هنـا يـؤدي إلـى تماسـك أطـراف الجملـة،                          

 .١ويجعلها واضحة الوظيفية غير معرضة للبس

التقــسيم المــشهور الــذي  :  نكــون قــد عرضــنا لتقــسمين للكــالم العربــي، األول  وبهــذا

: والثــاني. مى وســاروا عليهــا؛ وهــو تقــسيم الكــالم إلــى ثالثــة أقــسام    النحويــون القــداهبــدأ

وعنـد إمعـان   .  وهو تقسيم الكالم إلى سـبعة أقـسام  ؛ تمام حساناقترحهالتقسيم الذي  

النظر في هذين التقسيمين نجد أنه من الصعب تحديد قسم ال اعتراض عليـه، فـالنحويون                

ام الكـالم، كمـا تعـددت آراؤهـم          في تحديد مفهوم كـل قـسم مـن أقـس           اختلفواالقدامى  

 أوصـلوها إلـى ثالثـين عالمـة، وهـذه العالمـات ال              -مـثالً –في حصر عالمتها، فهـم فـي االسـم          

تتحقق في كـل عنـصر يمكـن أن ينطبـق عليـه مفهـوم االسـمية وإنمـا تتحقـق فيـه بعـض                    

ومن هنا انطلق المعترضـون علـى هـذا التقـسيم الثالثـي، فهـم يـرون أنـه تقـسيم                     . عالماتها

 يعيــدوا أن مــن حيــث تحديــد المفهــوم أو العالمــات؛ لــذا رأوا مــضطرب، وغيــر متفــق عليــه ال

النظــر فــي هــذا التقــسيم، وأبــرز مــن قــام بــذلك تمــام حــسان الــذي قــسم الكــالم العربــي     

 األجنبيـة   اللغـات  واطالعـه علـى      لمعرفتـه  كان   وربما - سلفاً اها ذكرن كما–سبعة أقسام   

.  فوضــع لهــذا التــصنيف أســساً اســتند إليهــا فــي تقــسيمه ،وخاصــة اإلنجليزيــة دور فــي ذلــك

 عــدم مــن القــدامى حويــون وقــع فيمــا وقــع فيــه النأنــه تمــام يلحــظ ذكــرهلكــن المطلــع لمــا 

                                     
 .١١٣-١١١ السابق ص المرجع ١
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:  فيقـول  ،حصر العالمات لكل قسم وانطباقهـا علـى كـل صـنف داخـل تحـت هـذا القـسم                   

 المبـاني والمعـاني   على أنه ينبغي لنا أن ننبـه قبـل كـل شـيء إلـى أنـه لـيس معنـى إيـراد هـذه                   "

 ذ الكلــم ال بــد أن يتميــز مــن قــسميه مــن هــذه النــواحي جميعــاً، إ مــنجميعــاً أن كــل قــسم 

فـالمهم أال يكـون   .  القسم عن القسم فـي بعـض هـذه المبـاني والمعـاني             ختلفيكفي أن ي  

 فقط وإن تعددت، أو المعاني فقط وإن تعـددت أيـضاً، إذ ال بـد مـن                  المبانيالتفريق من حيث    

. ١"افر اعتبار المبنى واعتبار المعنى في التفريق بين قسم بعينه وبين بقية األقـسام             أن يتض 

وقديماً الحظ النحويون الذين قاموا بحـصر عالمـات االسـم أنهـا ال تتحقـق فـي كـل عنـصر                      

 .من عناصر االسم بل يتحقق فيه بعضها

إيجابيــات  القـديم والحــديث وسـلبياتهما؛ فمـن    التقـسيمين  يتـضح لنـا إيجابيــات   وبهـذا 

 االقتصاد، وهذا يتوافـق مـع النظريـات اللغويـة الحديثـة التـي تؤيـد االقتـصاد                   القديمالتقسيم  

 دون عناء، لكـن  لغويةفي القوانين اللغوية؛ حيث يمكن الباحث من االطالع على الكتب ال   

 .من سلبيات هذا التقسيم اختالف النحويين حول مفهومه وعالمته

يث أنه راعى المعنى والمبنى في التقـسيم وجعلـه أساسـاً      إيجابيات التقسيم الحد   أما

 في بعـض   التداخل لكن من سلبياته     فية؛لهذا التقسيم، وحصر العالمات الشكلية والوظي     

 مباني التقسيم؛ لذا سـنعتمد فـي بحثنـا هـذا علـى التقـسيم            فيأقسامه، وبعض االضطراب    

شــارة يــدخل ضــمن قــسم   الثالثــي، أي أن الكــالم العربــي اســم وفعــل وحــرف، واســم اإل    

 .االسم

 : اإلنجليزيةفي اسم اإلشارة تصنيف
 :٢ ثالث طرق اتبعت في تصنيف الكالم اإلنجليزيهناك

                                     
 .٩٠ السابق ص المرجع ١

٢ Stageberg, N and Oaks, D. An Introductory English Grammar (Earl McPeek, 
USA ٢٠٠٠) p٢٤٩ ,٢٠٣ ,١٦٣. 
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 CLASSIFICATION BY FUNCTION الوظيفة حسب -١

 CLASSIFICATION BY POSITION الموقع حسب -٢

 CLASSIFICATION BY FORM الشكل حسب -٣

 : أن نمثل لها بالمثال التاليويمكن

THE CHILD WILL GO TO SCHOOL  

 مـن   ايمكن القول بأنهـا فاعـل حـسب وظيفتهـا فـي الجملـة، وأنهـ               ) CHILD (فكلمة

ــذا الموقـــع ال يـــشغله إال األســـماء، وتـــصنف مـــن حيـــث      مجموعـــة االســـميات؛ حيـــث إن هـ

 .الشكل على أنها اسم

ه،  حـسب وظيفتـ  راً فـاعالً أو مفعـوالً أو مجـرو   يقـع  اإلشارة في اللغة اإلنجليزيـة       واسم

 الـشكل  حيـث أما تصنيفه من حيث الموقع فهو يقع ضمن االسميات أو الصفات، وأما من          

 .فهو يقع ضمن مجموعة الضمائر

 التصنيف حسب الشكل أشهر هذه التصنيفات، ويضع الكالم اإلنجليزي ضـمن   ويعد

 : هي،١ثمانية أقسام

 .NOUNS األسماء -١

 .VERBS األفعال -٢

 PRONOUNS. الضمائر -٣

 .ADJECTIVE النعوت -٤

 .ADVERBS الظروف -٥

 PREPOSITIONS . حروف الجر-األدوات -٦

                                     
١ Sweet, H. A New English Grammar, Logical and Historical (Clarendon Press, 
Oxford ١٨٩٨) p١٤٤-٥٤. 

Huddleston, R. Introduction to the Grammar of English (Cambridge University 
Press, Cambridge ١٩٨٤) p٩١-٩٠. 
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 CONJUCTION. العطف حروف -الروابط -٧

 .INTERJECTION لتعجب احروف -٨

 القسم الثالث، الذي هو الضمائر؛ حيـث  المشهور األخير يهمنا في هذا التقسيم    والذي

تقـسيم،  يقع اسم اإلشارة ضمن هذا القسم، وبهـذا يتـضح أن تمـام حـسان متـأثر بهـذا ال                    

ــسابق ضــمن قــسم الــضمائر كمــا هــي فــي            ــاً لتقــسيمه ال حيــث وضــع اســم اإلشــارة وفق

 .اإلنجليزية

 A في اإلنجليزية هو الكلمة التي تستخدم في مكان االسـم  RPONOUN والضمير

PRONOUN IS A WORD USED INSTEAD OF A NOUN١. 

 :٢ هيوأقسامه

 .أنا= I:  مثل،PERSONAL PRONOUNS الشخصية الضمائر -١

 .أنا= MY:  مثل،POSSESSIVE PRONOUNS الملكية ضمائر -٢

ــضمائر -٣  وهــذه تكــون بإضــافة   ،REFLEXIVE PRONOUNS االنعكاســية ال

SELF   في المفرد أو SELVES          فـي الجمـع إلـى آخـر ضـمائر الملكيـة فـي ضـميري المـتكلم 

ــاني، وضــمائر المفعــول بــه، وضــمائر الغائــب، مثــل      -MYSELF-YOURSELF: األول والث

HIMSELF-THEIRSELVES 

 .هذا= THIS:  مثل، DEMONSTRATIVE PRONOUNS  اإلشارةضمائر -٤

ــمائر -٥ ــتفهام ضـ ــل،INTERROGATIVE PRONOUNS االسـ = WHO:  مثـ

 من؟

                                     
١ Gleason, H. Linguistics and English Grammar (Holt, Reinehart and Winston, 
New York; London ١٩٦٥) p١١٥-١١٤. 
٢ Quirk. R and Greenbaum. S. University Grammar of English (Longman, 
London ١٩٧٣) p ١٠٧-١٠٣. 
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= SOMEBODY:  مثــــل،INDEFINITE PRONOUNS النكــــرة ضــــمائر -٦

 .شخص ما

 .الذي= THAT:  مثل،RELATIVE PRONOUNS الموصول ضمائر -٧

 غتين أسماء اإلشارة في اللألفاظ
 :في اللغة العربية: أوالً

 عينيـاً   علـى اسـم حاضـر حـضوراً    رةهو اسم مظهـر دل بإيمـاء، أي إشـا       " اإلشارة   اسم

 أو علـى اسـم منـزل منزلتـه، أي الحاضـر،             ،z٢  الجنـة  تلـك } أو ذهنياً نحو     ،z١  البيت هذا} كـ

 :٣كقوله

 .٤" آبائي، فجئني بمثلهمأولئك

، وإنمـا   ) اإلشـارة  أسـماء يقـصد   (المـبهم   وهي ضرب مـن     ): "هـ٦٤٣:ت( ابن يعيش    وقال

كانــت مبنيــة لتــضمنها معنــى حــرف اإلشــارة؛ وذلــك أن اإلشــارة معنــى والموضــوع إلفــادة     

 اإلشـارة علـم أن لإلشـارة حرفـاً          األسـماء  هـذه المعاني إنما هي الحـروف فلمـا اسـتفيد مـن            

ء موضـوعة  واألسما...تضمنه هذا االسم وإن لم ينطق به فبني كما بني من وكم ونحوهما            

 ولما كان هذا غير الزم لما وضع له صار بمنزلة المضمر الذي يـسمى بـه إذا             ياتهاللزوم مسم 

تقدم ظاهر ولم يكن اسماً له قبل ذلك فهو اسم للمسمى في حال دون حال فلما وجب                 

 المعنى المراد   ، اإلشارة يتضمن أمرين معاً    واسم. ٥"بناء المضمر وجب بناء المبهم كذلك     

                                     
 .٣:  قريش١
 ٦٣:  مريم٢
) هـــ١٤٠٤النــشر، بيـروت  دار بيـروت للطباعـة و  (كـرم البــستاني  : تقديـــم.  صـدر بيـت للفــرزق، ديـوان الفـرزدق    ٣
١/٤١٨. 
جامعة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية،        (صالح العايد   : شرح الحدود النحوية، ت   .  جمال الدين الفاكهي   ٤

 .٣٠٧ص ) ١٤١١الرياض 
) المكتبـة التوفيقيـة، القـاهرة     (أحمد السيد أحمد    : شرح المفصل، الجزء الثاني، ت    .  يعيش ابن الدين   موفق ٥

 .٨٢ص
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 سليمان بن عمر السحيباني. د
 

، )حديقــة(هــذه حديقــة، فــالمراد المــدلول المــشار إليــه    : شــارة إليــه، فعنــدما نقــول  منــه، واإل

 .واإلشارة إليها في نفس الوقت

 ،١ اإلشــارة فــي العربيــة حــسب المــشار إليــه قــسمينأســماء يقــسم النحويــون وعــادة

 :هما

  األولالقسم
ذكير  فيـــه المـــشار إليـــه مـــن ناحيـــة اإلفـــراد والتثنيـــة والجمـــع، مـــع مراعـــاة التـــيالحـــظ

 :والتأنيث والعقل وعدمه في ذلك، وهذا القسم خمسة أنواع

ذا :  مثــل،ذا:  يــشار بــه للمفــرد المــذكر العاقــل وغيــر العاقــل، وأشــهر ألفاظــه     مــا -١

 .مهندس مخلص، وذا طائر هزيل

ــة، وأشــهر ألفاظهــا      مــا -٢ ــر العاقل ــة وغي ــة العاقل ــه للمفــردة المؤنث ذي، وذه :  يــشار ب

ذي : ، مثــل)بــسكون الهــاء وكــسرها  (وتــي، وتــا، وتــه   ، وذات، ) الهــاء وكــسرها نبــسكو(

 .معلمة جادة، وذي شمس محرقة

ذان رفعـاً، وذيـن     :  وغير العاقل، وأشـهر ألفاظـه      العاقل المذكر به للمثنى    شار ي ما -٣

: وتقول أيـضاً  . ذان معلمان، وإن ذين معلمان، وسلمت على ذين المعلمين        : نصباً وجراً، مثل  

 .ذان قلمان

تـان رفعـاً، وتـين      : ى المؤنث العاقل وغير العاقـل، وأشـهر ألفاظـه          يشار به للمثن   ما -٤

 .تان صديقتان، إن تين صديقتان، مررت بتين الصديقتين: نصباً وجراً، مثل

 أوالء،:  يشار به إلى الجمع المذكر والمؤنث عاقالً وغير عاقل، وأشـهر ألفاظـه             ما -٥

 .معلمات مخلصات/ مخلصونمعلمون أوالء: وأولى، مثل

                                     
 .٣١٢ص ) ٣:  ط،دار المعارف، القاهرة( األول الجزء النحو الوافي، . عباس حسن١
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 وجـه  فثمّ}هنا الجامعة، : هنا، وثمّ، مثل:  به إلى المكان، وأشهر ألفاظه  يشار ما -٦

وفــي األصــل أن هــذين اللفظــين للظرفيــة، ويــستعمالن لإلشــارة إذا دل الــسياق علــى . z اهللا

 . ١ذلك

 : الثانيالقسم
 فيه المشار إليه من ناحيـة قربـه، أو بعـده، أو توسـطه بـين القـرب والبعـد، وهـذا                     يالحظ

 :عثالثة أنوا

 التــي تــستعمل للقريــب، وهــي كــل األســماء الــسابقة ســواء للمفــرد أو    األســماء -١

 .المثنى أو الجمع، عاقالً أو غير عاقل

 وهنـا بعـد زيـادة الم        وأولى، وتا، وذي،    ،ذا، وتي :  تستعمل للبعيد، وهي   لتي ا األسماء -٢

 . وثمّ تستعمل للبعد خاصة،البعد وكاف الخطاب لهذه األلفاظ

 وتــي، وتــا، وذي، ،ذا:  بــين القريــب والبعيــد، وهــي وســطعمل للت التــي تــستاألســماء -٣

وكـاف الخطـاب هـذه    .  وهنا بعد زيادة كاف الخطاب فقط لهذه األلفاظوأولى،وذان، وتان،   

والتــي أشــرنا لهــا فــي النــوع الــسابق تكــون مفتوحــة مــع المفــرد المــذكر، ومكــسورة مــع      

مـيم الجمـع مـع جمـع المـذكر، ونـون        عالمـة التثنيـة مـع المثنـى، و    وتلحقهـا المفرد المؤنث،   

 .النسوة مع جمع المؤنث

 أن تضاف هاء التنبيـه ألسـماء اإلشـارة، سـواء اتـصلت بـه كـاف الخطـاب أم ال،                      ويجوز

هذا، وهذاك؛ لكن ال تتصل الهاء باالسـم إذا اتـصلت بـه كـاف الخطـاب والم البعـد                   : فنقول

 .هذالك: معاً، فال نقول

                                     
محمــد عبــد : ت األول، الجــزءشــرح التــسهيل تــسهيل الفوائــد وتكميــل المقاصــد، .  مالــكابــن الــدين جمــال ١

 .٢٤٣ -٢٤٢ص) ١٤٢٢، ١:  ط،دار الكتب العلمية، بيروت(القادر عطا، وطارق فتحي السيد 
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ــد أن نرا  وبهــذا ــا ال ب ــم أنن ــد اســتعمال هــذه       نعل ــدما نري ــسابقين عن عــي التقــسيمين ال

األسماء، مراعين في ذلـك المـشار إليـه؛ مـن ناحيـة اإلفـراد والتثنيـة والجمـع، عـاقالً أم غيـر                 

 .عاقل، قريباً أم متوسطاً أم بعيداً

 كان اسـم اإلشـارة للمفـرد أو الجمـع عـاقالً أو غيـر عاقـل فهـو مبنـي دائمـاً سـواء                  وإذا

هذا رجـل صـادق،   :  لكنه يكون في محل رفع أو نصب أوجر، مثل؛لكسرعلى السكون أو ا   

 إذا كـان للمثنـى سـواء مـذكراً أم     اأمـ . إن هذا رجل صادق، سلمت على هذا الرجـل الـصادق        

هــذان رجــالن صــادقان، إن هــذين :  مثــل،مؤنثــاً فإنــه يعــرب، رفعــاً بــاأللف، ونــصباً وجــراً باليــاء 

 .ين الصادقينرجالن صادقان، وسلمت على هذين الرجل

 كلهـا معـارف وال تحتـاج إلـى          ة سابقاً يتبين لنا أن أسـماء اإلشـار        ذكرناه خالل ما    ومن

، كما أنها ال تضاف إلى ما بعدها، فإذا قلنا سلمت علـى هـذين               )أل التعريف : (ما يعرفها، مثل  

 . بدلٌ وليس بمضاف إليهالطالبين فإعراب الطالبين،

 :للغة اإلنجليزيةألفاظ أسماء اإلشارة في ا: ثانياً
 DEMONSTRATIVE على أسماء اإلشـارة فـي اإلنجليزيـة ضـمائر اإلشـارة      يطلق

PRONOUNS –وهـي مـن األلفـاظ المحـدودة فـي           - ذكرنا ذلك فـي أقـسام الـضمير        كما ،

 :اللغة اإلنجليزية، وأشهرها

THIS, THAT, THESE, THOSE, HERE, THERE 

 : تركيبهما في الجمل، هما مصطلحان يطلقان على هذه األلفاظ حسبوهناك

 DEMONSTRATIVE PRONOUNS اإلشارة ضمائر

 DEMONSTRATIVE AJECTIVES ١ إشاريةصفات

 : المثالين التاليين يتضح الفرق بينهماالل خومن

                                     
١ Halliday. M, and Hasan. R. Cohesion in English (Longman, London ١٩٧٦) p ٥٧-
٧٦. 
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THIS IS A WHITE CAR. 

THIS CAR IS WHITE. 

ل الثاني  المثال األول تعتبر ضمير إشارة حيث يعقبها الفعل مباشرة، أما في المثا    ففي

 .فصفة إشارية حيث يعقبها اسم ثم فعل

 هذه األلفاظ، واستعماالتها، وموقعها في الجملة كمـا بينـا ذلـك           لمعان يلي بيان    وفيما

 :في أسماء اإلشارة في اللغة العربية

١- THIS : فيــستعمل للمفــرد المــذكر والمؤنــث العاقــل وغيــر      ) ذا، ذي، ذه(بمعنــى

 :لتالية كما في األمثلة ا،العاقل القريب

١-THIS MAN IS A GOOD TEACHER. 

٢-THIS LION IS SCRAWNY.  

٣-THIS WOMAN IS BEAUTIFUL. 

٤-THIS BUTTERFLY IS BEAUTIFUL.  

٥-I NEED THIS. 

٦-CAN I GO WITH THIS. 

 من حيث الجنس والعاقل وعدمه؛ لكنها ليست كذلك محايدة )THIS( أن فيالحظ

وقـد تـأتي فـاعالً كمـا فـي األمثلـة            .  فقـط  القريبي للمفرد   من حيث العدد والقرب والبعد فه     

 .األربعة األولى، أو مفعوالً كما في المثال الخامس، أو مجروراً كما في المثال السادس

٢- THAT :  فيـستعمل للمفـرد المـذكر والمؤنـث العاقـل وغيـر            ) ذلك، تلـك  (بمعنى

 :العاقل البعيد، كما في األمثلة التالية

١-THAT MAN IS A GOOD TEACHER. 

٢- THAT LION IS SCRAWNY.  

٣- THAT WOMAN IS BEAUTIFUL. 

٤- THAT BUTTERFLY IS BEAUTIFUL.  
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٥-I NEED THAT. 

٦-CAN I GO WITH THAT. 

 مــن حيــث الجــنس والعاقــل وعدمــه؛ لكنهــا ليــست     محايــدة )THAT( أن فــيالحظ

د تـأتي فـاعالً كمـا فـي     وقـ .  فقـط  لبعيـد كذلك من حيث العدد والقرب والبعـد فهـي للمفـرد ا           

األمثلــة األربعــة األولــى، أو مفعــوالً كمــا فــي المثــال الخــامس، أو مجــروراً كمــا فــي المثــال           

 .السادس

٣- THESE : ــى ــستعمل ل) أوالء(بمعنـ ــعفيـ ــر    لجمـ ــل وغيـ ــث العاقـ ــذكر والمؤنـ  المـ

 :العاقل القريب، كما في األمثلة التالية

١-THESE MEN ARE GOOD STUDENTS. 

٢-THESE LIONS ARE PREDATORY. 

٣-THESE WOMEN ARE INTELLIGENT. 

٤-THESE BUTTERFLIES ARE BEAUTIFUL. 

٥-WE NEED THESE. 

٦-CAN I SIT BETWEEN THESE.  

 مــن حيــث الجــنس والعاقــل وعدمــه؛ لكنهــا ليــست   محايــدة )THESE( أن فــيالحظ

عالً كمـا فـي     وقـد تـأتي فـا     . كذلك من حيث العدد والقرب والبعد فهي للجمع القريب فقـط          

 الخــامس، أو مجــروراً كمــا فــي المثــال     الاألمثلــة األربعــة األولــى، أو مفعــوالً كمــا فــي المثــ      

 .السادس

٤- THOSE : ــر     ) أولئــك(بمعنــى فيــستعمل للجمــع المــذكر والمؤنــث العاقــل وغي

 :العاقل البعيد، كما في األمثلة التالية

١-THOSE MEN ARE GOOD STUDENTS. 

٢- THOSE LIONS ARE PREDATORY. 

٣- THOSE WOMEN ARE INTELLIGENT. 
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٤- THOSE BUTTERFLIES ARE BEAUTIFUL. 

٥-WE NEED THOSE. 

٦-CAN I SIT BETWEEN THOSE. 

 

 مــن حيــث الجــنس والعاقــل وعدمــه؛ لكنهــا ليــست  محايــدة )THOSE( أن فــيالحظ

مـا فـي   وقـد تـأتي فـاعالً ك   . كذلك من حيث العدد والقرب والبعـد فهـي للجمـع البعيـد فقـط              

األمثلــة األربعــة األولــى، أو مفعــوالً كمــا فــي المثــال الخــامس، أو مجــروراً كمــا فــي المثــال           

 .السادس

٥- HERE,THERE : التــي فــي ) هنــا، وثــمّ(وهــذه األلفــاظ أصــلها ظــروف مثلهــا مثــل

 لمكـان ل) HERE (وتـستعمل العربية؛ لكنها تستعمل لإلشارة إذا دل السياق علـى ذلـك،             

 : في األمثلة التاليةا كملبعيد، اللمكان) THERE( بينما لقريب،ا

١-HERE IS THE SCHOOL. 

٢-THERE IS MY HOUSE. 

٣-I WANT TO EAT HERE/ THERE. 

 خالل األمثلة الـسابقة يتبـين أنهـا قـد تـأتي فـاعالً كمـا فـي المثـال األول والثـاني، أو                   ومن

 .مفعوالً كما في المثال الثالث

 :لفاظ اإلشارة الشائعة في اللغتين مختصر ألبياني جدول يلي وفيما
 اإلنجليزية العربية

  المؤنث المذكر المؤنث المذكر
 
 
 
 القريب

 ذا

بسكون ( وذه ذي،
، )الهاء وكسرها

وذات، وتي، وتا، وته 
بسكون الهاء (

 )وكسرها

THIS 

 

THIS 

 

 
 
 
 

 المفرد -١
 

 THAT THAT   @البعيد



 

 
٢٦٢

  دراسة تقابلية :  اإلشارة في العربية واإلنجليزيةأسماء
 سليمان بن عمر السحيباني. د
 

 اإلنجليزية العربية

 المؤنث المذكر المؤنث المذكر

  THESE THESE تان ذان القريب
 THOSE THOSE   @البعيد المثنى -٢

  THESE THESE  وأولىأوالء،  وأولىأوالء، القريب
 THOSE THOSE   @البعيد الجمع -٣

ــة تــ   غالــب@ ــد أو المتوســط بإضــافة الكــاف    ستعمل أســماء اإلشــارة فــي العربي  للبعي

 .ها حين الحديث عنته حسب التفصيل الذي ذكرالكافوالالم أو 

 

@      @      @ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٦٣

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثالثون شوال  

  الثانيالفصل
  القرآنية ألسماء اإلشارةيات بعض اآلتحليل
 اسم اإلشارة في مواطن كثيرة في القرآن الكريم، وتنوعت األسـاليب التـي جـاء              ورد

 وقـد أحـصيت أكثـر    ،عليها، وليس هدفنا هنا أن نحصر المواطن واألساليب التي جاء عليها     

 آليـات تعيناً بالفهرسـة اإللكترونيـة    موضـع فـي القـرآن ورد فيـه اسـم اإلشـارة مـس             ٩٠٠من  

 فـي ترجمتهـا إلـى اإلنجليزيـة؛       النظـر  ثم   ، ذكر بعضها لتحليلها   دف لكن اله  ؛القرآن الكريم 

وحرصـت علـى اختيـار نمـاذج مختلفـة          . لتحليل التركيب اإلشاري في اللغة اإلنجليزية أيـضاً       

 فـــياضـــع مختلفـــة للمفـــرد والمثنـــى والجمـــع، وللقريـــب والبعيـــد، وللمؤنـــث والمـــذكر، ولمو 

 هـذه األلفـاظ فـي    ود وفيمـا يلـي جـدول لنمـاذج مـن ور     ،التركيب النحـوي مـن حيـث اإلعـراب        

 :١القرآن، ويقابلها ترجمة يوسف علي لهذه اآليات في كتابه ترجمة القرآن الكريم
 الترجمة  القرانيةاآليات

 مـــا أنزلـــت ســـورة فمـــنهم وإذا} -١

مـــــن يقـــــول أيكـــــم زادتـــــه هـــــذه 

 ١٢٤: ٩ zإيمانا

 ١٩: ٦ z  إلي هذا القرآنأوحيو} -٢

 الـذي جعـل الـشمس ضـياء      هو} -٣

والقمر نوراً وقدره منـازل لتعلمـوا    

عدد الـسنين والحـساب مـا خلـق      

 ٥: ١٠ z اهللا ذلك إال بالحق

 خـــصمان اختـــصموا فـــي هـــذان} -٤

 ١٩: ٢٢ z ربهم

 الكتــاب ال ريــب فيــه هــدىذلــك} -٥

١‐ Whenever there cometh down a sura, some of 

them say: "Which of you has had His faith 

increased by it?" 

٢‐ This Qur'an hath been revealed to me 

٣‐ It is He Who made the sun to be a shining glory 

and the moon to be a light (of beauty), and 

measured out stages for her; that ye might know 

the number of years and the count (of time). 

Nowise did Allah create this but in truth and 

righteousness 

٤‐ These two antagonists dispute with each other 

                                     
١ Ali, Y. The Holy Quraan: Text, Translation and Commentary. (Islamic 
Propagation Centre International, Birmingham ١٩٦٨). 
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 ٢: ٢ z للمتقين

 قانــه ال يأتيكمــا طعــام ترزقــال} -٦

ــا بت ــل أن  إال نبأتكمــــــ ــه قبــــــ أويلــــــ

 z يأتيكما ذلكما مما علمني ربي     
٣٧: ١٢ 

 ذلكــم الــشيطان يخـــوف   إنمــا } -٧

 ١٧٥: ٣ z أولياءه

 فـــــذلكن الـــــذي لمتننـــــي قالـــــت} -٨

 ٣٢: ١٢ zفيه

 z  علـى هـدى مـن ربهـم        أولئك} -٩
٥: ٢ 

: ٣ z  أنـتم هـؤالء حـاججتم      ها} -١٠

٦٦ 

: ٢١ z  زالــت تلــك دعــواهمفمــا} -١١

١٥ 

ــن   وال} -١٢ ــه مـــ ــوا أزواجـــ  أن تنكحـــ

كان عنـد اهللا  بعده أبداً إن ذلكم   

 ٥٣: z٣٣ عظيما

 أنهكمــــــا عــــــن تلكمــــــا   ألــــــم} -١٣

 ٢٢: ٧ z الشجرة

 مـــــا فـــــي بطـــــون هـــــذه  وقـــــالوا} -١٤

: ٦ z األنعـــــام خالـــــصة لـــــذكورنا

١٣٩ 

ــال} -١٥ ــد أن أنكحـــــك   قـــ ــي أريـــ  إنـــ

 ٢٧: ٢٨ z إحدى ابنتي هاتين

 ٣٨: ٣ z  دعا زكريا ربههنالك} -١٦

 ٦٤: ٢٦ z  ثم اآلخرينوأزلفنا} -١٧

about their Lord 

٥‐ This is the Book; in it is guidance sure, without 

doubt, to those who fear Allah 

٦‐ He said: "Before any food comes (in due course) 

to feed either of you, I will surely reveal to you 

the truth and meaning of this ere it befall you: 

that is part of the (duty) which my Lord hath 

taught me 

٧‐ It is only the Evil One that suggests to you the 

fear of his votaries 

٨‐ She said: "There before you is the man about 

whom ye did blame me! 

٩‐ They are on (true) guidance, from their Lord 

١٠‐ Ah! Ye are those who fell to disputing (Even) 

in matters of which ye had some knowledge! 

١١‐ And that cry of theirs ceased not 

١٢‐ that ye should marry his widows after him at 

any time. Truly such a thing is in Allah.s sight 

an enormity. 

١٣‐ Did I not forbid you that tree 

١٤‐ They say: "What is in the wombs of such and 

such cattle is specially reserved (for food) for 

our men 

١٥‐ He said: "I intend to wed one of these my 

daughters to thee 

١٦‐ There did Zakariya pray to his Lord. 

١٧‐ And We made the other party approach thither 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٦٥

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثالثون شوال  

 في اللغة العربية: أوالً
 المفــرد بلفــظ غالــب ألفــاظ أســماء اإلشــارة فــي القــرآن الكــريم، فــوردت       ورود -١

 .والبعيد وللقريب ، والمؤنثلمذكروالمثنى والجمع، وللعاقل وغير العاقل، ول

، )٣،  ٢،  ١( أسماء اإلشارة قد تأتي جزءاً من الجملة الفعلية كمـا فـي المثـال                ألفاظ -٢

أو جزءاً من الجملة االسمية كما في بقية األمثلة، وهـذا يـشير إلـى أن ورودهـا واسـتعمالها                 

 .في الجملة االسمية أكثر من ورودها في الجملة الفعلية

، ٨، ٦، ٣، ١( في اللفـظ كمـا فـي المثـال      اإلشارة قد يعود على شيء سابق له اسم -٣

 وهذا يخالف ما أشار إليه تمام حـسان  ،، أو على شيء تابع له كما في بقية األمثلة        )١٦،  ١٢،  ٩

 ، مرجع متقدمة عليها في اللفظ أو في الرتبة أو فيهمـا معـاً      ذاتحينما أشار إلى أن الضمائر      

 .-ك سابقاً ذكرنا ذلكما–حيث صنف اسم اإلشارة ضمن قسم الضمير 

 أســماء اإلشــارة ذات مواقــع مختلفــة فــي التركيــب النحــوي، فقــد تكــون     ألفــاظ -٤

فاعالً كما في المثال األول، أو نائب فاعل كما في المثال الثـاني، أو مفعـوالً كمـا فـي المثـال                       

 خبراً لمبتـدأ كمـا فـي المثـال العاشـر، أو اسـماً       أو، )٩-٤(الثالث، أو مبتدأ كما في األمثلة من    

وأخواتهـا كمـا فـي المثـال      ) إن(ـوأخواتها كمـا فـي المثـال الحـادي عـشر، أو اسـماً لـ               ) كان(ـل

 أو مجـروراً باإلضـافة كمـا    ،الثاني عشر، أو مجروراً بحرف الجر كما في المثال الثالث عـشر     

 اإلشــارة فــي المثــال الرابــع عــشر، أو نعتــاً كمــا فــي المثــال الخــامس عــشر، ويكــون اســماً    

ولــذا فــإن توزيعهــا متعــدد، فقــد   . الين الــسادس عــشر والــسابع عــشر ظرفــاً كمــا فــي المثــ 

وهــذا يجعلهــا مــن التراكيــب األساســية فــي . تكــون فــي أول الكــالم أو وســطه أو متطرفــة

 .١اللغة العربية

                                     
بلية، بحث ماجستير غيـر  دراسة تقا. التركيب اإلسنادي في اللغة العربية ولغة اليوربا .  شيخ اإلسالم  أحمد ١

 .٥٢ص ) ١٤٠٧جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض (منشور 



 

 
٢٦٦

  دراسة تقابلية :  اإلشارة في العربية واإلنجليزيةأسماء
 سليمان بن عمر السحيباني. د
 

اإلفــراد والتثنيــة   ( أســماء اإلشــارة تطــابق المــشار إليــه مــن حيــث العــدد        ألفــاظ -٥

 ).عوالجم

 والمثنــى، أمــا ألفــاظ مفــرد المــع يتطابقــان )التــذكير والتأنيــث (الجــنس حيــث مــن -٦

 .الجمع فتكون للمذكر والمؤنث على حد سواء

 حيــث التعريــف والتنكيــر، وإن كــان يلحــظ أن الغالــب الموافقــة   مــن يتطابقــان ال -٧

 إليـه   مـشار  أمـا ال   ،بينهما فألفـاظ أسـماء اإلشـارة كلهـا معـارف حيـث يبـدأ بهـا فـي الكـالم                    

 .فيكون معرفة أو نكرة

 اإلعرابيــة فكــل واحــد منهمــا يعــرب حــسب موقعــه مــن      بالناحيــةلــق  يتعفيمــا -٨

فلفـظ اإلشـارة   . اإلعراب، فقد يتفقان في الحالة اإلعرابيـة رفعـاً ونـصباً وجـراً وقـد يختلفـان          

فإنـه يتبعـه فـي      ) أل( لكن إن كان ما بعد اسم اإلشارة معرفاً بـ         ؛ليس جزءاً من المشار إليه    

 .ويعرب هذا االسم المعرف بدالً) ١٤، ١٣، ٧، ٥، ٢(اإلعراب كما في المثال 

 اإلشارة المفرد إذا اتـصلت بـه الـالم والكـاف يجـوز أن يـشار بهمـا إلـى                     اسم لفظ -٩

 عالمة تدل على التثنية كما في المثال        بهالمثنى والجمع المذكر والمؤنث بشرط أن تتصل        

 ).١٢، ٨، ٧( في المثال اأو الجمع كم) ١٣، ٦(

ة، ماعدا ما خصص منها للمثنـي، فإنهـا تعـرب إعـراب      أسماء اإلشارة مبني   جميع -١٠

 . ونصباً وجراً بالياء كما في المثال الخامس عشرالرابع، باأللف كما في المثال المثنى رفعاً

 تكرار هاء التنبيه التي تأتي مع لفظ اسم اإلشارة، كمـا فـي المثـال العاشـر      يجوز -١١

ثـم اسـم اإلشـارة متـصالً     ) أنـتم (تـدأ  حيث جاءت الهاء منفصلة في بداية اآلية ثم جـاء المب       

 والـضمير وفي هذا المثال نالحظ أنه يجوز الجمع بين اسم اإلشارة       . بهاء التنبيه مرة أخرى   

 .وأن يقعا متتاليين

 اإلشارة أن تتصل بها هاء التنبيه، أو الم البعد وكاف الخطاب؛ أسماء في   الغالب -١٢

 ).ثمّ( مما سبق ماعدا لفظ ولذلك ال نجد لفظ اسم إشارة في القرآن جاء مجرداً



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٦٧

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثالثون شوال  

 هناك ألفاظ خاصة للقريب والبعيد، وإنمـا أصـل هـذه األلفـاظ للقريـب؛ لكـن            ليس -١٣

 في المثال الرابـع والـسادس والثـامن، أو يـضاف لهـا الكـاف فقـط          كمايضاف الالم والكاف    

 .توسط فتخرج من داللة القرب إلى البعد وال،كما في المثال التاسع

وب بعضها عـن بعـض مـن حيـث اإلشـارة للقريـب والبعيـد،                اإلشارة قد ين   أسماء -١٤

 هذا فيمـا    يكونفما يستعمل للبعيد قد يستعمل للقريب كما في المثال الخامس؛ لكن ال             

 .يخص الجنس والعدد

 . تجتمع هاء التنبيه والم البعد وكاف الخطاب في اسم إشارة واحدال -١٥

إليــه، وهــذا مــا أشــار إليــه   تكــون هــذه األلفــاظ مــضافة أبــداً، وإنمــا تكــون مــضافة  ال -١٦

 المضاف ولكنه ال يكون هـو مـضافاً   تضام: تمام حسان حين قال إن من خصائص الضمائر    

 .أبداً

 . على مطلق غائب أو حاضر، فهي ال تدل على اسم بعينهتدل -١٧

 في اللغة اإلنجليزية: ثانياً
 وعدمــه فيتــساوى فيهــا    العاقــل  اإلشــارة محايــدة مــن حيــث الجــنس و     أســماء -١

 .المؤنث، والعاقل وغير العاقلالمذكر و

 المشار إليه من حيث العدد، فتكون مفردة مع المفرد وجمعاً مع الجمع،             تطابق -٢

ماعدا المثنى فليس له لفظ مخصص له، وإنمـا يـستعمل معـه لفـظ الجمـع كمـا فـي المثـال                

ل على  التي تد ) HAS(أو  ) IS(أو  ) S( المفرد فـ  مع كان للحاضر    إذاولذا يراعى المسند    . الرابع

 كمـــا فـــي المثـــال رد علـــى المفـــاإلفـــراد تـــصحب الفعـــل إذا كـــان الفاعـــل اســـم إشـــارة داالً

 الفعل على صيغته األصل كما فـي المثـال الرابـع            فيأتي كان للمثنى أو الجمع      إذاالخامس، و 

 إذا كـان الفعـل للماضـي فـال يراعـى فيـه ذلـك سـواء كـان للمفـرد أو المثنـى أو            اأمـ . والعاشـر 

 .حيث تكون األولى للمفرد والثانية للمثنى والجمع) WAS,WERE( الفعل الجمع، ماعدا
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 خاصـة  وألفـاظ  ،)THIS, THESE: ( ألفاظ خاصة للمشار إليه القريب، هـي هناك -٣

 البعيــد ألفــاظ مــستقلة وليــست    فألفــاظ) THAT, THOSE: (للمــشار إليــه البعيــد، هــي   

 .زيادات في المبنى على ألفاظ القريب

كيــب النحــوي، فتــأتي فــي موقــع الفاعــل كمــا فــي المثــال     مــن حيــث الترمحايــدة -٤

 . والمجرور كما في المثال الخامسالثالثالثاني والمفعول كما في المثال 

لهــذه ) THE( أســماء معــارف، فــال يمكــن إضــافة أداة التعريــف المعروفــة    تعتبــر -٥

 .األلفاظ كما نلحظ ذلك في كل األمثلة السابقة

 ثـال كما في المثـال الثـاني أو فعـل كمـا فـي الم      اإلشارة يتلوها اسم ظاهر   أسماء -٦

 .األول أو ضمير كما في المثال الخامس عشر

 . على مطلق غائب أو حاضر، فهي ال تدل على اسم بعينهتدل -٧

@      @      @ 
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  الثالثالفصل
 النتائج

 اللغـــة العربيـــة واللغـــة اإلنجليزيـــة فـــي مجمـــوعتين لغـــويتين مختلفتـــين حـــسب تقـــع

 بينما اللغـة    ،١همها ضمن المجموعة السامية، وهي من أ      ع فاللغة العربية تق   ؛اللغاتتصنيف  

 فــي اً وتباينــتالفــاً أن بينهمــا اخكمــا. ٢اإلنجليزيــة تقــع ضــمن المجموعــة الهنديــة األوربيــة     

 لكن هل مع هذا التباعد بين اللغتين تباعـد كبيـر بـين              ؛٣األماكن التي تشيع وتنتشر فيهما    

 بــين تــشابه أو توافــقلتراكيــب والــدالالت اللغويــة، أمــا أن هنــاك نقــاط  اللغتــين مــن حيــث ا

 اللغتين؟

 خالل العرض السابق ألسلوب اإلشارة فـي اللغتـين، ومـا حللنـاه مـن أمثلـة لـبعض                    من

 تتفـق  لتـي  السماتأمثلتهما يتضح لنا بعض المالمح المشتركة والمختلفة؛ فهناك بعض ا        

 التــي تتميــز فيهــا لغــة عــن الخاصــة الــسماتك بعــض  كمــا أن هنــا،أو تتــشابه فيهــا اللغتــان

 .اللغة األخرى

 ســنبدأ فــي هــذا الفــصل بعــرض المالمــح المــشتركة بــين اللغتــين، ثــم نعقبهــا           ولــذا

 ).جوانب االختالف(بخصائص كل لغة 

 : المشتركةالمالمح
 موجود في اللغتين، وهذا يجعله مـن   DEMONSTRATION اإلشارة أسلوب -١

 .الميةالظواهر اللغوية الع

                                     
١ Prasad. T. A course in Linguistics (PHI Learning, New Delhi ٢٠١٢) p١٩٤-١٩٣ 
 .٢٠١ -١٩٦ السابق ع المرج٢

 .٧٥ص ) ١٤٠٠مكتبة وهبة، القاهرة، (علم اللغة العام .  محمد شاهينتوفيق
دار الكتــاب (محمــد البجيــري . تــاريخ للغــات فــي العــالم، ترجمــة د: إمبراطوريــات الكلمــة.  أوســتلرنيقــوالس ٣

 .٦٢٩ -٦٢٢ و ١٦١-١٤٦ص ) ٢٠١١العربي، بيروت، 
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 المفــردات المحــدودة المحــصورة يطلــق عليهــا    و مجموعــة مــن األلفــاظ أ وجــود -٢

ــارة       ــة، أو ضــــمائر اإلشــ ــة العربيــ ــي اللغــ ــارة فــ ــماء اإلشــ  DEMONSTRATIVEأســ

PRONOUNSوهنــاك تــشابه بــين هــاتين المجمــوعتين فــي بعــض  .  فــي اللغــة اإلنجليزيــة

 :ألفاظهما

 THIS =اقل وغير العاقل القريبذا، ذي، ذه، فكلها تستعمل للمفرد الع. 

THAT =،وغير العاقل البعيدالعاقل للمفرد ستعمل تلك، تذلك . 

THESE =أوالء، تستعمل للجمع المذكر والمؤنث العاقل وغير العاقل القريب. 

THOSE =أولئك، تستعمل للجمع المذكر والمؤنث العاقل وغير العاقل البعيد. 

 ألفـاظ عاقل وعدمه فـي اللغتـين؛ لكـن لهـا            أن هذه األلفاظ محايدة من حيث ال       فنلحظ

 .محددة من حيث القرب والبعد، واإلفراد والجمع

 أســلوب اإلشــارة فــي جملــة أساســية، وهــذا يــدل علــى أنــه تعبيــر وتركيــب وقــوع -٣

 .أساسي في اللغتين، وليس المقصود منه التوضيح والتبيان فقط

 . أسلوب اإلشارة هو بيان ووصف لذات سابقة أو تاليةوظيفة -٤

 . على اسم بعينهدل على مطلق غائب أو حاضر في اللغتين، فهي ال تتدل -٥

 ألفــاظ أخــرى تتــداخل معهــا فــي  مــع متــشابة فــي هــذه األلفــاظ أنهــا غيــر  الغالــب -٦

ــا   ) THAT(فــي العربيــة، ولفــظ  ) هنــا، وثــمّ (الوظيفــة، ماعــدا لفظــي   فــي اإلنجليزيــة كمــا بين

 .سابقاً

ــة -٧ ــد تقـــ    رتبـ ــة، فقـ ــا مرونـ ــارة فيهـ ــاظ اإلشـ ــصوب أو    ألفـ ــوع أو المنـ ــع المرفـ ع موقـ

المجرور، ولذا جاءت فـاعالً ومفعـوالً ومبتـدأ وخبـراً ومـضافاً إليـه ومجـروراً بحـرف الجـر فـي                

 .العربية، وأتت فاعالً ومفعوالً ومجروراً في اإلنجليزية

التعريــف ) أل( هــذا األســلوب مــن المعــارف فــي اللغتــين، فــال يمكــن إضــافة   يعتبــر -٨

 .لها في اإلنجليزية) THE(بية، كما ال يمكن إضافة لهذه األلفاظ في العر

 . الجمع بين لفظ اإلشارة والضمير في الجملة العربية واإلنجليزيةيمكن -٩
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فهمــا علــى  ) ذان، وتــان( ألفــاظ اســم اإلشــارة فــي العربيــة مبنيــة ماعــدا       جميــع -١٠

ختلف بـاختالف  ؛ ولذا صيغها ال ت  )رفعاً باأللف، ونصباً وجراً بالياء    ( معربتان بالحروف    األرجح

وكـذلك الحـال فـي      .  مرفوعـة أم منـصوبة أم مجـرورة        أكانـت موقعها من اإلعـراب سـواء       

 تتغير كمـا تتغيـر الـضمائر وغيرهـا فـي صـيغتها إذا تغيـر موقعهـا                   الاإلنجليزية فهذه الصيغ    

 .اإلعرابي

 حرية في توزيع هذه األلفاظ في الجملة، فـيمكن أن تقـع فـي صـدر الجملـة             هناك -١١

 .ط أو في الطرفأو في الوس

 :المختلفة المالمح
 ألفاظ خاصة لإلشارة للمذكر والمؤنث المفـرد، وللمـذكر          هناك اللغة العربية    في -١

والمؤنــث المثنــى، فهــي ليــست محايــدة مــن حيــث التــذكير والتأنيــث فــي المفــرد والمثنــى؛        

دة فـي   أما اللغة اإلنجليزية فهي محاي    . لكنها محايدة من حيث التذكير والتأنيث في الجمع       

 .الجمع أو المثنى أو للمفرد سواءهذه األلفاظ من حيث التذكير والتأنيث 

 للمــشار إليــه مــن حيــث ة فــي ألفــاظ اإلشــارة فــي اللغــة العربيــة المطابقــ يــشترط -٢

، فهناك ألفـاظ خاصـة بـالمفرد وثانيـة للمثنـى وثالثـة للجمـع،              )اإلفراد والتثنية والجمع  (العدد  

 صــيغ للمفــرد والجمــع فقــط، وإنمــا لمثنــى،هــا صــيغة خاصــة ل اإلنجليزيــة فلــيس فيغــةأمــا الل

 الجمــع تــشمل مــا يــشار بــه للمثنــى؛ ولــذا ألفــاظ اإلشــارة فــي العربيــة أكثــر منهــا فــي   صــيغو

 .اإلنجليزية

 األلفـــاظ للـــشيء المـــشار إليـــه فـــي العربيـــة، فهنـــاك عـــدة ألفـــاظ لإلشـــارة تعـــدد -٣

، وذات، )بــسكون الهــاء وكــسرها(ه ذي، وذ:  المؤنثــة العاقلــة وغيــر العاقلــة، وهــي للمفــردة

بينما هنـاك لفـظ واحـد لكـل اسـتعمال فـي اللغـة            . )بسكون الهاء وكسرها  (وتي، وتا، وته    

 .اإلنجليزية
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 إلى البعد أو التوسـط فـي اللغـة العربيـة تكـون بإضـافة أحـرف علـى لفـظ                اإلشارة -٤

صــيغ محــددة أمــا اللغــة اإلنجليزيــة فهنــاك  . اإلشــارة، وهــي الــالم والكــاف أو الكــاف فقــط 

 ).THAT, THOSE( للداللة على البعيدوأخرى، )THIS,THESE(للداللة على القريب 

 كمـا   يـب،  أسلوب اإلشارة للبعيـد قـد ينـوب عـن األسـلوب المخـصص للقر               صيغة -٥

 بينمـا ال يكـون ذلـك      .٢: ٢ ﴾ الكتاب ال ريـب فيـه هـدى للمتقـين          ذلك﴿: بينا ذلك في قوله تعالى    

 .فظ مخصص لما وضع له من حيث القرب والبعدفي اللغة اإلنجليزية، فكل ل

@      @      @ 
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 خاتمة

ــة؛ الكتــشاف         ـــتطواف مــع هــذه الظــاهرة فــي اللغتــين العربيــة واإلنجليزي وبعــد هــذا ال

الخـــصائص، ومـــواطن التـــشابه، ومـــواطن االخـــتالف فـــي صـــياغة وتركيـــب هـــذه الظـــاهرة،  

 :ما توصلت إليه ما يليأستطيع القول إنني وقـفت على بعض النـتائج، وأبرز 

 في اللغتين، وهذا يجعله مـن  موجود  DEMONSTRATION اإلشارة أسلوب -١

 .الظواهر اللغوية العالمية

 مـن حيـث   أسـاس  أسلوب اإلشارة في جملة أساسية، وهذا يـدل علـى أنـه              وقوع -٢

 .البناء والتركيب اللغوي في اللغتين، وليس المقصود منه التوضيح والتبيان فقط

 هــذه األلفــاظ أنهــا غيــر متــشابه مــع ألفــاظ أخــرى تتــداخل معهــا فــي     فــيالغالــب -٣

كمــا أنهــا . فــي اإلنجليزيــة) THAT(فــي العربيــة، ولفــظ ) هنــا، وثــمّ(الوظيفــة، ماعــدا لفظــي 

 .ألفاظ محددة محصورة، وهذا يجعلها أكثر وضوحاً وتميزاً في التركيب

ــة -٤ ــوع أو     رتبـ ــع المرفـ ــع موقـ ــد تقـ ــة، فقـ ــا مرونـ ــارة فيهـ ــاظ اإلشـ ــصوب أو  ألفـ  المنـ

المجرور، ولذا جاءت فـاعالً ومفعـوالً ومبتـدأ وخبـراً ومـضافاً إليـه ومجـروراً بحـرف الجـر فـي                

 تــأتي أللفــاظإضــافة إلــى ذلـك هــذه ا . العربيـة، وأتــت فــاعالً ومفعـوالً ومجــروراً فــي اإلنجليزيـة   

 .متقدمة في التركيب اللغوي ومتوسطة ومتطرفة

 .ر في الجملة العربية واإلنجليزية الجمع بين لفظ اإلشارة والضمييمكن -٥

 عـــدة ألفـــاظ -مـــثالً– فهنـــاك أســـماء اإلشـــارة المـــشهورة فـــي العربيـــة،  كثـــرة -٦

، )بـسكون الهـاء وكـسرها     (ذي، وذه   :  المؤنثة العاقلة وغير العاقلـة، وهـي       للمفردةلإلشارة  

بينما هناك لفظ واحـد لكـل اسـتعمال فـي      . )بسكون الهاء وكسرها  (وذات، وتي، وتا، وته     

 .للغة اإلنجليزيةا

اإلفراد والتثنية  ( في ألفاظ اإلشارة المطابقة للمشار إليه من حيث العدد           يشترط -٧

 فهنـاك ألفـاظ خاصـة بـالمفرد وثانيـة للمثنـى وثالثـة للجمـع، أمـا                   ،في اللغـة العربيـة    ) والجمع
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 ولــذا ألفــاظ اإلشــارة فــي العربيــة أكثــر ؛ فلــيس فيهــا صــيغة خاصــة للمثنــىزيــةاللغــة اإلنجلي

 .نها في اإلنجليزيةم

 دائــرة النقــاش فــي دراســة هــذه الظــاهرة اللغويــة    لتوســيع  أن هنــاك حاجــة أرى -٨

الواســعة االســتعمال المحــصورة األلفــاظ فــي اللغتــين العربيــة واإلنجليزيــة لتــشمل نظريــة 

 .اإلشارة والعالقات النحوية بين الجمل

ث، وأسـأله أن يغفـر لـي مـا      أن وفــقني إلتمـام هـذا البحـ    – جـال وعـال    –وأخيراً أحمد اهللا    

 .فيه من زلل وإساءة

 .وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

@      @      @ 
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Demonstrative Pronouns in Arabic and English A Contrastive Study 

Dr. Sulaiman Umar Al-Suhaibani 
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Abstract: 

This research work conducts a contrastive study of demonstrative pronouns 

in Arabic and English. Contrastive Linguistics is considered to be one of the 

oldest approaches of Modern Linguistics, and it is one of the most important 

branches in the field of Linguistics. It is mainly concerned with the study of 

linguistic systems in different languages, comparing them, and highlighting the 

similarities and differences between languages. Demonstrative pronouns will be 

discussed within the theory of parts of speech, describing them in both Arabic 

and English, demonstrating the common ones, and showing their grammatical 

functions and uses in both languages. The researcher provides an analysis of 

some Quranic verses together with their English counterparts in translation  in 

order to show the similarities and differences between the two languages. 

Finally, the results show the common aspects and the different features of 

demonstratives in the two languages, recommending expanding the study to 

cover the theory of reference in future research. 
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 :ملخص البحث

وعنــد " الحــواريالنقــد"و" الحواريــةالنظريــة"و،"الحواريّــة:"اهيم هــذه الدراســة بــالوقوف عنــد مفــ    تُعنــى

 عناصـر   وتستقـصي . التـي انتهـت إليهـا      والنتـائج  عنهـا    صدرت التي   والرؤية المقاربات ومنطلقاتها    هذه منهجيّة

 حـول نـصوص سـرديّة نـشرها فـي كتابـه           الزهرانـي  معجـب  ها عقـدَ  سـاتٍ  درا فـي  وظواهرهاالنظريّة الحواريّة   

 هـذه النـصوص   تـه  سـلكها فـي قراء   التـي  الحواريّـة  المنهجيّـة وتنـشغل ب  ".مقاربـات حواريّـة   "الموسوم النقديّ

وانتهــت إلــى أنّ الزهرانــي راعــى فــي قراءاتــه تــوافر . أكثــر مـن رؤيــة ل تنظــر إلــى الظــواهر مــن خــالالتــي الثقافيّـة 

ــة   ــة الحواريّ ــة حــلّ     فــيعناصــر النظريّ  االخــتالف والمــصلحة   النــصوص التــي يدرســها مــن اخــتالفٍ وحــوارٍ ونيّ

وتبيّن أنّه كان حريصاً على أن يتوقف عند القضايا الخالفيّة التي تحـتّم أن يكـون الحـوار حالً،ممّـا                .ركةالمشت

 وانتهــت. علــى قطبــين متقــابلين متــضادينقيامهــا فــي النــصوص التــي يدرســها وصــواتعــدّد األيفـسّر ضــرورة ت 

 حـول رصـد ظـواهر الـوعي     ه أطروحات،وتركّزت ثقافيّةالدراسة إلى أنّ الزهراني ينظر إلى األدب بوصفه ظاهرةً    

ــة واآلخر،وحــول لــذاتعلــى ا ــة والهويّ  أنــه نوتبــيّ.ة والــوعي الثقافــبظــواهر االهتمــام بــرّر تالتــي والعدالــة الحريّ

 . بعض الشخصيات بذاتها وباآلخروعي الكشف عن في مرجعيّتهكانت "الحواريّة " أنّةانطلق من فرضيّ
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 مقّدمة
ــة"عنــد الدراســةُ هــذهتتوقــف  ــةالنظريّ  فــي تجلّــت كمــاوعناصــرها وظواهرهــا " الحواريّ

 منطلقــه هــي"الحواريّــة "أنّ هــا مفادُة مــن فرضــيّالنقديّــة،وتنطلق الزهرانــي معجــب مقاربــات

 ه أطروحاتـ  عنـد  وتقف. بعض الشخصيات بذاتها وباآلخر    وعي الكشف عن    فيومرجعيّته  

مقاربــات "ه فــي الغالــب األعــم نــشرها فــي كتابــ ســرديّة نــصوص مــع محاوراتــه فــي النقديّــة

 هــذه منهجيّــةو" الحــواريالنقــد"ومفهــوم" الحواريــةالنظريــة" تبــيّن مفهــوم،كمــا)١("حواريّــة

 . التي انتهت إليهاوالنتائج عنها صدرت التي والرؤيةالمقاربات ومنطلقاتها 

 للنـصوص فـي بحثـه عـن     وتركّز هذه الدراسة على منهجيّة الزهراني وطرائق معالجته  

وحرصت على الوقوف عند كـل      .مالمح الحواريّة في الدراسات والنصوص التي وقف عندها       

دراسة بشكل منفرد كي تطيل المكوث مع القضية التي تناقشها فتقلّبها على وجوههـا    

 .حتى تنضج،ألنّ كلّ واحدة منها تثير قضية ما حرصت على التحاور معها

ــه مــن المناســب أن   ــ  يرنــشلعلّ  حــضورها فــي  فرضــت ة ســعوديّة إلــى بــروز قامــات نقديّ

 دورهـا  لهـا  كان حركة نقديّة فاعلة    ،وكوّنت نقديّة قراءاتالمشهد النقدي،بما قدّمت من     

 والثقافـة  يّـة  المعرفبعـدّتهم  النقّـاد وتـسلّح أولئـك     . الـسعودي  بـداعي  الحـراك اإل   وجيـه في ت 

 الغـــذّامي الـــذي ارتـــبط اســـمه ،نـــذكرخر بـــين قـــراءة الـــذات واآلة،فجمعوا والغربيّـــةالتراثيّـــ

 ةالنظريـ "أو" الحـواري النقـد "ـِ الذي ارتبط اسـمه بـ   ،معجببطروحات النقد الثقافي،والزهراني  

ــا ممـــــن وجّهـــــوا بحـــــوثهم نحـــــو األدب المقارن،ونظريـــــة  "الحواريّـــــة ــا بعـــــد "،وغيرهمـــ مـــ

 اتذةأســ يباشــره بمــا المــشهد النقــدي  فــي  للنقــد األكــاديمي حــضورٌ  وكــان".الكولونياليّــة

 أثْـرَت  عـن نظريّـات   النقديـة  فـي دراسـاتهم   صـدروا  أطروحات،وقـد  بحـوث و مـن الجامعـات  

                                     
 

المملكة العربية -،مكة المكرمة،مؤسسة االنتشار العربي١معجب الزهراني،ط.مقاربات حواريّة،د- ١
 .٢٠١٢لبنان،-السعودية،بيروت



 

 
٢٨٦

 يالزهران"مقاربات" فيالحواريّة
 زهير محمود عبيدات. د
 

 مجموعـةً  وتـضمّ مقاربـات الزهرانـي     . واحدٌ من هؤالء   ،والزهرانيالحركة اإلبداعية والنقديّة  

 .من الدراسات حول نصوص سردية جاءت في ثالثة فصول وملحق

@ @ @ 

 

 

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٨٧

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثالثون شوال  

 جّية في المرجعّية والمنه:الزهراني-١-
 فـي ثقـافتهم بـين الثقافـة العربيّـة           جمعـوا  النقـاد  مـن   من جيلٍ  ،معجِب،واحدٌالزهراني

 دراسـاته بمـا كتبـه بـاختين وتـودوروف فـي الـسرديّات               غربية،فاهتدتاإلسالميّة والثقافة ال  

ــة، ــة  ،نهضَ مــنظّم فكــرٍ صــاحبُوهــو.ي بهــا فــي مــشروعه العلمــ  وأخذخاصّ  علــى المنطقيّ

 قـدرة علـى   ته،وهو ذو ثقافـة فلـسفيّة أكـسب    " الحواريّة النظرية"أت على  اتك تيوالعقالنيّة ال 

 ه هنا كـان إيمانـُ  ،ومن من أن يبني نصّه بناءً منطقيّاً لغايات إقناعيّة مكّنتهالتحليل المنطقي   

 قواعـد النقـد     واوهـو مـن الـذين أرسـ       .راسـاته  معظـم د   فيمنهجاً علمياً   " ة الحواريّ النظرية"ـِب

وتراوحــت إســهاماته بـــين التــدريس والتنظيـــر    .حـــه بعــض مالمحـــه الروائــي الــسعودي ومن  

 .)١("رَقْص "وحيدةوالتطبيق،وأخيراً دخل مجلس المبدعين مع روايته ال

 حــول رصــد  ه جــلّ أطروحاتــ ،وتمحورت ثقافيّــة إلــى األدب بوصــفه ظــاهرةً  ينظــروهــو 

 االهتمـــام بـــرّر تالتـــي والعدالـــة الحريّـــة والهويّـــةظـــواهر الـــوعي علـــى الـــذات واآلخر،وحـــول 

 والتقنيّات،فقـد وقـف عنـد الجـسد     بالـشكل  مقابل مَـن احتفـى       ،في الثقافة والوعي  بظواهر

المــضطهَد،والمرأة المــضطهَدة،والوطن المــضطهَد،والعربي المــضطهَد،وأخيراً اإلنــسانية     

ــ. الرجــل المهــيمِن والمــستعمِرمقابــلالمــضطهَدة،في   علــى رســالة األدب الحــضارية زوركّ

ــة  ــدخلَوالثقاقيّـ ــرةفـ ــد" دائـ ــافيالنقـ ــان". الثقـ ــون   وكـ ــي أن يكـ ــن الطبيعـ ــدُه مـ  نَفَـــس ا ذنقـ

 جعـل القـضايا   ،ممّا هويتـه وتـشويه  وامتهان إنسانية اإلنسان    العدالةاحتجاجيّ على غياب    

ــاً يقــرأه قــي ســياقه الثقــافي  حــين فهــو.التــي يالمــسها ذات طــابع إنــسانيّ  يقــارب عمــالً أدبيّ

  .والتاريخي

ــة المــرأةَ قــضيّ جعــلَ وقــد ــى الــسلبية فــي الثقافــة العربيــة   صــورتها ،وبيّنته المركزيّ  إل

وفي مقابل المرأة المضطهدَة،قدّم نماذج مـشرقة مـن خـالل وعيهـا             .منها اإليجابيةجانب  

 .على ذاتها وعلى اآلخر

                                     
 .م٢٠١٠،معجب الزهراني،دار طوى،"رقص"رواية- ١



 

 
٢٨٨

 يالزهران"مقاربات" فيالحواريّة
 زهير محمود عبيدات. د
 

ــاً وا والتــزمَ ــســتيراتيجيّةً منهجــاً علميّ ــة وةً كتابيّ  علــى حوثــه،ودأبَ يقــيم عليهــا ب خطّ

 يـسعى إلثبـات صـحتها باالســتدالل    ،ثم وأسـئلته وفرضـيّاته  اتـه حتـصديرها بتـشخيص أطرو  

 نظره على ظواهر الـوعي التـي     يركّز دائماًو. هنا كان بناؤها بناءً منطقيّاً محكَمَاً      ،ومنعليها

تعتمد الحوار وسـيلةً لحـلّ اإلشـكاالت،وهو مـاهرٌ فـي اقتنـاص ظـواهر الـسلوك التـي تعلـي                 

 إلــى بيــان نتــائج دراســاته،مع حرصــه علــى عــدم    أخيــراً،ليخلصمــن شــأن االعتــراف بــاآلخر 

 خــالل طــرح أســئلة قابلــة للنظر،كــي ال يحتكــر الحقيقــة انــسجاماً مــع الرؤيــة    ،منإغالقهــا

النقديّة الحواريّة،ويسمح بمساحة كبيرة لظهور نتائج أخرى؛قلّمـا نجـد مثـل هـذا الحـرص          

اقـــدٌ يمتلـــك األداةَ  نهـــوف.)١( شـــاهدٍفـــي دراســـات أخرى،وفقراتـــه األخيـــرة فـــي بحوثـــه خيـــرُ 

 ظروالمنهجَ والرؤيةَ والمرجعيّةَ والقدرةَ على تقليب القضايا علـى وجوههـا بموضـوعيّة،وين            

 إلى القديممقابل الحديث حيناً،والتقليديّة مقابـل الحداثـة         كالنظرمن منظور مزدوَج الرؤية،   

 .حيناً آخر

 ،فلمنــشائية والعموميــة صــارمة بعيــدة عــن اإل دقيقــةٌة لغــةٌ علميّــة النقديّــه خطابــلغــةُ

 النقل الحرفي   من ،ونجت في اللغة الشعريّة البعيدة عن لغة النقد العلمية المباشرة         تنزلق

 هـــذه ،كلّ دراســـةةوكثافـــة االستـــشهاد مـــن النـــصوص المدروســـة التـــي تثقـــل كاهـــل أيّـــ

 .ن في آفاً ومختلِداًالعناصر جعلته ناقِ

ــ وظــلّ ــاختيني،ولم يــس  صاًمخلِ ــه أو تطــوير   للنقــد الحــواري الب ــى هتطع الخــروج علي  عل

 اهتدى بها في أطروحاته كلها،وذلـك مأخـذ          رؤيته إلى باختين أبويّةً    ،فكانت"نظرية"شكل

 أن وضــع نفــسه موضــع المتلقــي   النموذج،فكــانكبيــر عليه،ألنــه لــم يــستطع تجــاوز هيبــة    

ــن الـــــشك     ــوّل مـــ ــين تحـــ ــتاذه حـــ ــم درب أســـ ــاهي،ولم يترسّـــ ــة  النيّةالمتمـــ ــى الحواريّـــ  إلـــ

 مـا فيهـا   باسـتثمار كما أنه لم يسعَ إلـى تأصـيل هـذه النظريـة فـي الثقافـة العربيـة               .صليّةالتوا

 ،وفـي  والتـأثيري فـي القـرآن الكريم       اإلقنـاعي  الحواري   المعجم هو ماثل في     حوار،وكمامن  

                                     
  .٣٨٢ ،٨٨، ٦١: ينظر مثالً ،الصفحات- ١
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 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثالثون شوال  

ــول المــــصط  ــيرة الرســ ــا  فىســ ــو يبلّــــغ الــــدعوة المكلّــــف بهــ ــاحظ  ،وفي وهــ ــات الجــ  كتابــ

 وجه الخصوص،بمعنى أنه لم يقدّمها      على" المناظرة فنّ"والمتكلمين وعلماء الكالم،وفي    

 .  الحواريّ االختالفي قديمٌ في ثقافتنا،فالفكرمتكاملة العناصر"نظريّة معرفيّة"في هيئة

هــل  :هــو علــيّ ســؤالٌ مركــزيّ وأنــا أتوقــف عنــد حواريّــة الزهرانــي ومرجعيّاتهــا         يلــحّ

 أنهـا مـنهجٌ فكـريٌ       ،أمالحين واآلخر  بين   يمارسها مجرّدةٌ  وأشكالٌ ظواهرُ عندهالحواريّة  

 دراساته؟ لعلّنا نجد الجواب في حرصه الشديد على أن يفصح عـن آرائـه مطلـع      توجّهأصيل  

 الحـواري والحـوار واالخـتالف والتواصـل،وأنه ال     بـالمنهج  يـؤمن   بأنهكل دراسة من دراساته     

 روح عـن  النقديّـة  رباتُـه قا صـدرت م الحواريّة،فقد الخاصّيّة هيستوقفه نصٌ إال إذا تحقّقت في    

ــة  ولعــل عنــاوين دراســاته  . واحتــرام األصــوات المتعــدّدةخــتالف االواحتــواءتــؤمن بالحواريّ

ففــي الــسياق االجتمــاعي وقــف عنــد  . الــرأيهــذا فــي يــسعفنا مــا خيــرُوقــضاياها ومحاورهــا 

 الطـرفين علـى     تجمعقضية المرأة في عالقتها بالمجتمع الذكوري،وقدّم أطروحة حواريّة         

 صــورة المــرأة اإليجابيّــة والــسلبيّة كمــا تجلّــت فــي نمــاذج مــن المدوّنــة  قدّمريــق ســواء،وط

 مـن خـالل كتابتهـا الجديـدة،وكيف تحوّلــت     الـراهن  ها عنـد حـضور  وقفالثقافيّـة التراثيّـة،و  

ومن عالمـات  .غيرهامن كونها موضوعاً للكتابة إلى ذاتٍ تكتب وتعبّر عن وعيها بذاتها وب         

 رسـالة  يـؤمن ب   ،ألنـه  فـي تحـسين شـؤون الحياة       األثر بـ  أطروحاتـه  يـربط  مـا  اًحواريّته أنه دائم  

 بين الـذات   بنّاءًاً حواراقترحَ بأن قدّم اإلشكاليّة الحضاريّة المعاصرة   كما.األدب في الحياة  

 علــى مــواطن االخــتالف همــا،وركّز الغربــي لتحــسين الــصورة المتبادلــة بينآلخــرالــشرقيّة وا

وتوقــف عنــد ســؤال الحداثــة العــصيّ علــى الحــلّ فــي  .مطلبــاًلحــوار والتعــدّد،مما يجعــل مــن ا

 .غياب الحوار بين الذات والذات،وبين الذات واآلخر

البـن رشد،خاصّـة   "فـصل المقـال   " الحواريّة في شكلها الجليّ فـي مقاربتـه كتـاب          وتبدو

ال فــاألمر .عنــدما وقــف أمــام مفــاهيم االتــصال والتواصــل والتأصــيل،مقابل التــدابر والقطيعــة 

 إلـى  رتقـي التـي قـد ت  "التواصـل فـي المـستقبل   "بـل يرقـى إلـى مرتبـة      "االتصال اآلنـي  "يتوقف عند 

بمعنــى االتفــاق علــى طريــق وســط يتنــازل فيهــا كــل طــرف عــن بعــض           "التأصــيل"مرتبــة
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 يالزهران"مقاربات" فيالحواريّة
 زهير محمود عبيدات. د
 

خــصوصيّاته بمــا ال يفقــده هــذه الخــصوصيّة،واالتفاق علــى صــناعة شــيء مــشترك يجــد فيــه 

صــيل تفكيــك بعــض الخــصوصيّات وصــهرها     كــل طــرف نفــسه فيه،وتــشمل عمليــة التأ    

وإعادة تركيبها من جديد بمالمح جديدة،ومن هنا إلحاحه الشديد علـى الحـوار مـع التـراث                 

 .بترهينه

ومـن عالمـات اهتمامـه بالحواريّـة أنـه دعــا إلـى تجـاوز المركزيّـات المركّبـة فـي الثقافــة           

وجـــود بعـــض أشـــكاله العربيّـــة التـــي أدّت إلـــى انحـــسار الفكـــر الحـــواري علـــى الـــرغم مـــن 

ــة تنطلــق منــه الممارســات والدراســات،وربما      وظواهره،وأعــاق تــشكّله فــي نظريــة معرفيّ

كان الوعي بهذه المركزيّة هو سبب تكوّن ذات تقيس بها ثقافـة اآلخر،لـذا اقتـرح قـراءةً                  

وتعكـس قراءتُـه للقـديم      .جديـد اآلخـر المعاصـر،وقديم الـذات       :منفتحة تسير في اتجـاهين    

 إلـى العـودة     اوزتـه داثة،فهي ال تعني بأي حال االتصال بالعلوم المعاصرة بـل تج          مفهومَه للح 

إلـــى تـــرهين التـــراث واستحـــضاره وإســـقاطه ومـــساهمته فـــي حـــل مـــا يمكـــن مـــن قـــضايا    

ــالحوار والتواصـــل     ــق ذلـــك إالّ بـ ــرة،وال يتحقّـ ــدو.معاصـ ــة فـــي    بعـ ــى ومـــارس الحواريّـ  أن وعـ

 فـصل "كتـاب ه النظريـة مـن خـالل قراءتـه          أبعد يؤصّل خاللها هذ    مرحلة إلى ،سعىدراساته

 عــدم القــدرة علــى االتــصال فــي عنــده الحــضاريّة شــكاليّة اإلإذن،تتمثّــل. رشــدالبــن"المقــال

 بـه   يُهتـدى  التأصيل في الثقافة الجديدة ودمجهـا وتحويلهـا إلـى فكـر              ثم التواصل   واستمرار

ه إلـى قـراءة     لعـل ذلـك هـو الـسبب الـذي دفعـ           . به أشـكال الـسلوك     فسّر وتُ الممارسات في

ابن رشد ودمج فكره في الثقافة المعاصـرة وبمعنـى آخـر تأصـيله وترهينـه علـى الـرغم مـن                      

 بأشـكال مختلفـة مـن    االتـصال  بالحوارية هو الـذي دفعـه إلـى    ه إيمان ،إنّإذن.تقدّمه في الزمن  

 نفــسر ،وبهـذا  وزمـن إنجازه وأيديولوجيّتـه المنجـز العقلـي بغـض النظـر عـن جـنس منجـزه        

 بــالغرب وأثــر الروايــة الغربيــة بالعربيــة  كالعالقــة عنــد قــضايا خالفيّــة تتوقــفتــي دراســاته ال

 .المعاصرة،وعند صورتنا في المنجز األدبي الغربي

 الزهرانــي باإلشــكاليّة مفهومَــه للحداثــة فلــم يمنعــه مــن العــودة إلــى   وعــيلقــد شــكّل 

رزاً لـذلك الفكـر      بـا  نموذجـاً ( عـدّه  الـذي " المقـال  فـصل "التراث،ومن هنا جاءت قراءته كتاب    
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الحـــواري الــــذي ال يــــزال يثيــــر إعجابنــــا ويغوينـــا بترهينــــه وتطــــويره فــــي أذهاننــــا وكتاباتنــــا   

خشية أن تخلخل مفهوم    ( القلق يشوبه من الفلسفة اليونانية كان      فالموقف.)١()وعالقاتنا

اة ويبـدو أنّ مـا يـدور فـي الحيـ          .)٢()الوحي،وتنال من قداسة العقائد والتشريعات المنبثقة منه      

وعالم الواقع هو الذي جعـل الزهرانـي يتخـذ منـه منطلقـاً للفعـل الحـواري والفكـر الحـواري           

وهو الذي جعله يدرك إشكالية الحياة والمجتمع والواقع وهو يرى الصراعات تتوسع دون           

ضرورة استمرار البحـث عـن الحقيقـة        (ومن هنا فمفهوم االتصال لديه يعنى     . لها حلوجود  

 مـــا ينفـــي ضــمنيّاً إمكانيـــة الوصـــول إلـــى الحقيقـــة الكاملـــة  اء،وهـــذاقدمبنــاء علـــى جهـــود ال 

المطلقـــة فـــضالً عـــن وهـــم امتالكهـــا مـــن قبـــل شـــخص واحـــد أو جماعـــة واحـــدة أو أمـــة   

 .) ٣()واحدة

ــة الــضديّة،فهو إذ يقــارب       اعتمــد ــار أطروحاتــه علــى الثنائيّ  موضــوع الزهرانــي فــي اختي

 يقـارب   عمار،وحين االسـت  يـرى ضايا العربيـة     يقـارب القـ    لذهن،وحين إلى ا  رجل ال يقفزالمرأة  

 الروايـــــةُ الغربيـــــة فـــــي خلفيّـــــة المـــــشهد،وهكذا،حين يقـــــارب   تظهـــــرالروايـــــة العربيـــــة 

كــلّ ذلــك مــن أجــل أن يــسوّغ صــالحيةَ المــنهج  .موضــوعاً،تثوي أطروحــة مقابلــة لــه داخلــه 

ت علـى  وهكـذا أيـضاً،فإنّ وعـي الشخـصيّا       .الحواري لتكوين وعي بالـذات وبـاآلخر المختلِـف        

 . أجل االتصال بقضية أو واقع آخرنشيء،يقتضي بالضرورة االنفصال عن واقع أو قضية،م

ــةُ المقارنــــــةُوشــــــاعت ــةُ والمقابلــــ  فــــــي أسلوبه،وصــــــدرت منهجيّتــــــه عــــــن   والثنائيّــــ

ــة ــة تقــوم علــى هــذين القطب  ويــرى".االنفــصال واالتــصال "جدليّ  مــصدر ين،وعــدّها أنّ الحواريّ

 أنّ عالقــة الفــرد المتــوترة مــع   ،ذلــكشييد خطــاب الوعي فــي تــ وتــشاركالــوعي المختلِــف  

 فيه،فينــدفع للبحــث عــن ذاتــه،وعن   يعــيش إلــى أن ينفــصل عــن عالمــه الــذي    تدفعــهاآلخــر 

                                     
  .٣٨٧مقاربات حواريّة،ص - ١
 .٣٨٨مقاربات حواريّة،ص- ٢
  .٣٩١مقاربات حواريّة،ص- ٣
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 عالقة انفـصال عـن   فكل)١(وسائل تحقيق ذلك،من أجل االتصال بعالم يطمح إلى تحقيقه      

ر ابـن رشـد هـو فكـر     أنّ فكـ (وهـو يـرى     . بالضرورة إلى عالقـة اتـصال بعـالم آخـر          تفضيعالم  

 .)٢()وتواصلحواري في منطلقاته األعم واألعمق،بمعنى أنه فكر اتصال وتأصيل 

 من خالل طرائق التعبيـر التـي يـستخدم فيهـا صـيغاً تعبيريـة تـشير إلـى                 تهوتبدو حواريّ 

 ال يمتلــك الحقيقــة وحده،لــذلك يــستخدم صــيغاً ال تــدل علــى القطــع بــل يتــرك  أنــهإدراكــه 

ــاً لــــ  ــاب مفتوحــ ــود     البــ ــه بجهــ ــوعه باعترافــ ــدخل موضــ ــيء يــ ــل شــ ــل كــ آلراء األخرى،وقبــ

 ار،وهـو اآلخرين،ويشير إلـى مجمـل الفوائـد التـي يمكـن أن تتحـصّل مـن هـذا االتـصال والحو                    

ــاحثين فـــي مطـــ   "نأمـــل"يـــستخدم فعـــل  ــور بـــين البـ ــر والمنظـ ــاختالف الفكـ  العويعتـــرف بـ

 .)٣(اتهدراس

 حــوراًليات الواقع،فقــد أفــرد م أنهــا تهــدف إلــى حــلّ إشــكا تــه حواريفــي النظــرويلفــت 

 يعي إشكالية الفكـر العربـي فـي االنـدماح بثقافـات      ،ألنه" المقالفصل"خاصّاً عن الراهن في  

ــي فــي القــديم والحــديث     ــدماج ســوى     .اآلخــر الغرب ــذلكيرى أن ال خــروج مــن إشــكالية االن ل

ذا كلـه  وبنـاء علـى هـ    ( والحاضر الماضيبالتأسيس لحوار جديد وقراءة جديدة للثقافتين في        

فإننا ما إن نحاور ابن رشـد اليـوم حتـى نـدرك أنـه معاصـر لنـا يتحـدث عـن إشـكالياتنا بلغـة               

،وكل هذا بفضل ذلك المنطـق العقالنـي الـواقعي الـصارم،وذلك الفكـر الحـواري           ...ةمعرفيّ

  . )٤() ودافع عنه في كتاباتهاهالمعمق الذي تبنّ

  :الرسم هذا في ته حواريّنمثّلونستطيع أن 

                                     
  .١٠٩،١١٠ مقاربات حواريّة،ص- ١
  .٣٩٥ حواريّة،صمقاربات- ٢
 وسيوجّه،التي تدل على االعتراف وعلى التزامه بما ونتقصّى نختبر:فعالأإذ استخدم .٣٨٣ مثالً،صنظريُ- ٣

 . من نتائجإليهيفضي البحث 
  .٤٠٦مقاربات حواريّة،ص- ٤
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واإلحـساس بـامتالك    -ثـم التـسلّط   -تقود إلى االنغـالق   - مركزيّة الذات بأشكالها   إنّ

 يؤهـل قيـام     ال–وبنـاء عـالم منغلـق       - بالـذات  فاءواالكت- االعتراف بالغير  وعدم–الحقيقة  

 .أي شكل من االتصال وبالتالي الحوار

 : مقابلفي

-خر واالعتراف بـه واحترام اآل-والتعدّد- إلى االنفتاح  تقود– الذات وانفتاحها    حواريّة

ثـم الحـوار    -وتحقيـق االتـصال   - والـسلوك والواقـع    نيـة والتعاون معـه مـن أجـل تغييـر الذه         

وتأصــيل معرفــة اآلخــر ودمجهــا بثقافــة الــذات وصــهرها       - المعرفــةوتحــصيل–والتعــاون 

 .  وحديثه،قديمهوالتواصل المتجدد مع الماضي واآلخر-وصناعتها من جديد

@ @ @ 
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 " الحوارّيلنقدا"و"الحوارّية"في -٢-
 مـن الحـوار وأشـمل،فهو عنـصر         أوسعُ"الحواريّة النظريّة"نشير في هذه الفقرة إلى أنّ     

ــ مـــــن  ــ ة أربعـــ  والحريّـــــة والحــــــوار  االخــــــتالف:ين،هي بــــــين المتحـــــاوِر شتركة عناصــــــر مـــ

 وسـياقاتها وغاياتهـا مـن التـسليم         وشروطها بعناصرها    الحواريّةُ الفعاليّةُ وتنطلق.والغاية

ــة)١(الحــقّ فــي االخــتالف   طــرف لكــلبــأنّ  ــة وقيمــ  ( التــي هــي والحريّ ــةٌ فكريّ ــة ةمقول  أخالقيّ

 لـدى "خـتالف  اال حـلّ "نيّـة  عن تـوفر     فضالً.)٢()وممارسة عمليّة،هي النواة الصلبة لكل حواريّة     

وفـق ضــوابط الحــوار  ( بـدل العنف،ومباشــرته  علــى اعتمـاد الحــوار وســيلةً االتفـاق الطرفين،ب

ــذ  ــر النقـــدي الـ ي يـــشكّل الـــسبيل األساســـي لحـــلّ الخالفـــات بـــين بنـــي    العقالنـــي والتفكيـ

 .)٣()البشر

 نحوَ المقارنة   ينحو وأن   )٤(  الحواريّ الخطاب هذا،فمن الطبيعي أن تتعدّد أصوات       وعلى

 باألدلّـة  يتوسّـل  إقناعيّة وغايةٍ حجاجيّة وطبيعةٍ ذا يكون وأن)٥(والنظر إليه من زاوية اآلخر  

ومعلـوم أن بالغـة اإلقنـاع ال تقـوم إال           ()٧(قنـاع علىاإل الحمـل  أجـل    مـن  والعقـل )٦(والشواهد

 ذات أسـاس اجتمـاعي      والحواريّة.)٨()في عالقة باآلخر،وال تشتغل إال حيث يشتغل الحوار       

                                     
 . ٦،ص٢٠٠٤المغرب-الدار البيضاء-الحوار أو منهجية التفكير النقدي،حسان الباهي،افريقيا الشرق- ١
  .١١١ مقاربات حواريّة،ص - ٢
 .٢٤٣،ص٢٠٠٤المغرب-الدار البيضاء-الحوار أو منهجية التفكير النقدي،حسان الباهي،افريقيا الشرق- ٣
سامية الدريدي .قراءة لنصوص مختارة من األدب العربي القديم،دة/ دراسات في الحجاج- ٤

  . ١٤٧م،ص٢٠٠٩-هـ١٤٣٠األردن،-،عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع،إربد١الحسني،ط
م ٢٠٠٥الرباط،-،منشورات دار األمان١محمد الولي،ط.االستعارة في محطات يونانيّة وعربيّة وغربيّة،د- ٥

  . ٣٨٢ه،ص١٤٢٦/
علي الشبعان، منشور في .الحجاج في الخطاب،د:الحجاج وقضاياه من خالل مؤلف روث آموسّي- ٦

حافظ .إعداد وتقديم د"طبيقية في البالغة العربيةدراسات نظرية وت:الحجاج،مفهومه ومجاالته"كتاب
  . ٢١٨م،ص٢٠١٠األردن،-مدارس وأعالم ،عالم الكتب الحديث،إربد:،الحجاج٢إسماعيلي علوي،ج

لبنان،منشورات -،منشورات ضفاف،بيروت١عبد اللطيف عادل،ط.بالغة اإلقناع في المناظرة،د- ٧
  .٨٥ه،ص ١٤٣٤/م ٢٠١٣الجزائر،-االختالف،الجزائر العاصمة

لبنان،منشورات -،منشورات ضفاف،بيروت١عبد اللطيف عادل،ط.بالغة اإلقناع في المناظرة،د- ٨
  . ٧١ ه،ص١٤٣٤/م ٢٠١٣الجزائر،-االختالف،الجزائر العاصمة
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 فــي الــنصّ هــا وُفّــق فــي تقــصّي ظواهر وقــد.)١( اآلخــربمــشاركة إالّ التواصــليّوال تــؤدّي دورهــا 

 .الروائي ألنه يقوم على التعدّد في الغالب

ــةوا ــة       ه عنــدلحواريّ ــةٌ مــن الــوعي ترعــى حــقّ اآلخــر فــي االخــتالف والتعــدّد والحريّ  حال

ــتفهّم والتفاهم،وي     ــى مرحلــة ال ــة العالقــة للوصــول إل ــوعي بحقيقــة  ( بأنهــاعرّفهــاوإيجابيّ ال

ــر والتعبيـــر عـــن المواقـــف      ــدّد والتنوّع،والتعلّـــق بمـــشروعية االخـــتالف وبحـــقّ التفكيـ التعـ

 حـول فكـرة عـدم     هـا ويتمحـور مفهوم  .)٢()أكبر حرية ممكنـة   والقناعات ووجهات النظر ب   

وهكـــذا .)٣( معانيهـــا،وتنوّع زوايـــا النظـــر إليهـــا ،ونـــسبيّة أشكالها،وتعـــدّداحتكـــار الحقيقة

ــوي  ــرينطـ ــي  الفكـ ــواري االختالفـ ــى الحـ ــدم علـ ــع  تحقّـــق عـ ــل مـ ــن التواصـ ــدّعي مَـ  تملّـــك يـ

ــة، ــاهم معــــ  لتقطّعالحقيقــ ــوار والتفــ ــوات الحــ ــت" أنّذلــــك)٤(ه قنــ ــد  "الفاالخــ ــذي يولّــ ــو الــ هــ

 يُنـصَب  الحواريّـة و   الفعاليّـةُ  تتحقّق)٦()خاصيّته الحواريّة ( للحوار تحقّق أن ت  وبعد.)٥(الحوارية

 .)٧()ال حِجاج بدون حوار(نه إإذميدان الحجاج،

 بين طرفين يتخلّلها تبادل أدوار بـين         حجاجيّةٌ  عند طه عبد الرحمن عمليّةٌ     والحواريّةُ 

ــا إلـــى إقنـــاع اآلخـــر أو إبطـــال حجّتـــه   يهـــدف كـــل منينمتحـــاورَ  ثـــالث فـــي هـــاوجعل.)٨(همـ

 دورُ  ،وبالتالي،يغيـب  عن إيمـانٍ بـصدق مـا يعرِض         العارِضُ يَصدر حيث)٩(الحوارأوالها  :مراتب

                                     
-،الدار البيضاء٣ في أصول الحوار وتجديد علم الكالم المركز الثقافي العربي،طه عبد الرحمن،ط- ١

  .٣٨ ، ٣٧،ص ٢٠٠٧المغرب، 
  .٣٥٣ مقاربات حواريّة، ص- ٢
 .٣٥٠ مقاربات حواريّة،ص- ٣
  .٣٥٦ مقاربات حواريّة،ص- ٤
 .٣٧٢ مقاربات حواريّة،ص- ٥
سامية الدريدي .قراءة لنصوص مختارة من األدب العربي القديم،دة/ دراسات في الحجاج- ٦

  .   ١٤٦م،ص٢٠٠٩-هـ١٤٣٠األردن،-وزيع،إربد،عالم الكتب الحديث للنشر والت١الحسني،ط
سامية الدريدي .قراءة لنصوص مختارة من األدب العربي القديم،دة/ دراسات في الحجاج- ٧

  . ١٤٥م،ص٢٠٠٩-هـ١٤٣٠األردن،-،عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع،إربد١الحسني،ط
-اء البيضر،الدا٣ في أصول الحوار وتجديد علم الكالم المركز الثقافي العربي،طه عبد الرحمن،ط- ٨

  .٩٩ ، ص٢٠٠٧المغرب، 
-،الدار البيضاء٣ علم الكالم المركز الثقافي العربي،طه عبد الرحمن،طيدفي أصول الحوار وتجد- ٩

  .٣٨،ص ٢٠٠٧المغرب، 
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ــو     ــي الحوار،وهــ ــه فــ ــروض عليــ ــن ا الالمعــ ــف عــ ــد يختلــ ــوجي المونولنقــ ــا.لــ ــة :وثانيهــ مرتبــ

عـــلٍ علـــى قـــول الخـــصم كمـــا   بـــردّ فقيـــام يرتقـــي المعـــروض عليـــه إلـــى ال حيـــثالمحاورة،

فهــي مرتبــة التحاور،حيــث يتقلّــب المتحــاوِر بــين العــرض :أمــا المرتبــة الثالثــة".المنــاظرة"فــي

 بـــين المتحـــاورين،ويتم االعتمـــاد علـــى ل يرتفـــع مـــستوى التفاعـــ،وهنـــا)١(واالعتـــراض عليـــه

 .)٢("جّ التحاطرق"ـِ بـيُسمّى في قوتها الحجيّة ضمن ما تتفاوتأساليب متعددة لالستدالل 

 علـــى اآلخـــر فـــي المـــستوى    للـــذات ووعـــيٌ حـــوارٌ أخـــذنا بالحـــسبان أنّ اإلبـــداع   فـــإذا

ــاً محــاورةً القــراءة النقديــة  ،تــصيراألول  علــى اآلخــر فــي المــستوى الثاني،حيــث يقــدّم    ووعي

 هذه األخيـرة    احتلّت للقراءة النقدية الثانية،   وإذا توافرت قراءةٌ  . لإلبداع ةً نقديّ قراءةً المبدِعُ

الحواري،وبالتـالي يمكننـا أن     " نقـد النقـد   " الـدخول إلـى موضـوع      يؤهّلهـا  الـذي  الثالث ستوىالم

وهكــذا يتحــصّل لــدينا . النقــدِاقــدِ مــن الناقــدِ ونكــلٌّ المواقــعَ،حيــث يتبــادل "تحــاوراً"نــسميها

قـراءة المبـدِع،ثم قـراءة الناقـد،وأخيراً قـراءة الناقـد          :ةثالثة مستويات من القـراءة الحواريـّ      

 أنّ األجـــدى أن تـــسمى مقاربـــات الزهرانـــي  رىومـــن هنا،فـــإني أ. الـــذي ســـبقهناقـــدة اللقـــراء

 ". التحاوريّةالمقاربة"ـِ تصنيف هذه القراءة في مستواها الثالث بوإلى"المحاورات"ـِب

 فلـــسفة علـــى يتغـــذّىنقـــد مونولـــوجيّ أحاديّ،:؛أولهمـــاأمّـــا بالنـــسبة للنقـــد فلـــه نمطان

فالنقــد األول يــصدر عــن عقليّــة    .)٣(هــه فلــسفة التواصــل  الــذات،وثانيهما نقــد حــواريّ توجّ  

ــل و  ــؤمن بالتفاعــ ــة ال تــ ــلوالحوارأحاديّــ ــر  التواصــ ــع اآلخــ ــل مــ ــي بــ ــذاتها تكتفــ ــد)٤( بــ  والناقــ

يقــرأ بعقليــة اليقــين التــي ال تقبــل باقتــسام الحقيقــة وال حتــى االشــتراك فــي  (المونولــوجي 

ــا  ــا   .البحــــث عنهــ ــا إال علــــى مــ ــر إليهــ ــه ال ينظــ ــد"إنــ ــا   ،وال"يعتقــ ــياء إال وفــــق مــ  يفــــسر األشــ

                                     
-،الدار البيضاء٣ في أصول الحوار وتجديد علم الكالم المركز الثقافي العربي،طه عبد الرحمن،ط- ١

  .٤٨-٤٦ ،ص٢٠٠٧ لمغرب،ا
-،الدار البيضاء٣ل الحوار وتجديد علم الكالم المركز الثقافي العربي،طه عبد الرحمن،ط في أصو- ٢

  .٥٦ ،٥٥ ،٥١ ،ص ٢٠٠٧المغرب، 
  . ٤٨ ،ص٢٠١٠، ٣المغرب،ع - من النقد المونولوجي إلى النقد الحواري،العياشي ادراوي،مجلة عالمات- ٣
  .  ٤٨،ص٢٠١٠، ٣المغرب،ع -اوي،مجلة عالمات من النقد المونولوجي إلى النقد الحواري،العياشي ادر- ٤



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٩٧

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثالثون شوال  

ــراه ــوجي فالنقــدوهكذا،.)١()ي ــف   مــؤهّالً لــيس المونول  واســتنطاق معــه للتواصــل مــع المختلِ

مـدخالن أساسـان لكـل      "االخـتالف "و"الحريـة "وغيـر خـافٍ أن    (النصوص المتعـدّدة األصـوات    

 .) ٢()فعل تواصلي،ومنطلقان مركزيان ألية عالقة حوارية مجدية

 مبـدِع،والتزم الناقـد وال  : حـوارٌ بـين صـوتَي      بأنّـه " الحواري النقد"وممفه حدّ الزهراني    وقد

 لـيس جديداً،نجـد تمثيالتـه فـي محـاورات إفالطـون             ،وهـو )٣(هذا المفهوم في دراساته كلّهـا     

وربمـا نجـد فـي هـذا جوابـاً          .)٤(وأرسطو،ومناظرات المتكلمين والفقهاء في الثقافـة العربيـة       

 الـرغم  علـى )٥(ر كتابات باختين في النقـد العربـي     عن تساؤل الزهراني، عن سبب عدم تأثي      

مـن أنـه مـن أهــمّ منظّـري الخطـاب الروائــي ونقـده فـي القــرن العـشرين،فمقوالته لـم تــضفْ          

 .الجوهريّ إلى هذه الثقافة الحواريّة

@     @      @ 

 

                                     
  .٤٩،ص٢٠١٠، ٣المغرب،ع - ادراوي،مجلة عالمات،العياشي من النقد المونولوجي إلى النقد الحواري- ١
  .٤٩ ،ص٢٠١٠، ٣المغرب،ع - من النقد المونولوجي إلى النقد الحواري،العياشي ادراوي،مجلة عالمات- ٢
 . ٣٥٧ ،٣٥٦ مقاربات حواريّة،ص- ٣
  .٥٠ ،ص٢٠١٠، ٣المغرب،ع - من النقد المونولوجي إلى النقد الحواري،العياشي ادراوي،مجلة عالمات- ٤
" مقاربات ألشكال تلقي كتابات ميخائيل باختين في السياق العربي:نحو التلقي الحواري"يُنظر دراسته- ٥

  . ٣٤٨ ،٣٤٧ص "مقاربات حواريّة"في 



 

 
٢٩٨

 يالزهران"مقاربات" فيالحواريّة
 زهير محمود عبيدات. د
 

  في مقّدمة المقاربات -٣-
 أقـــــــــدّم هـــــــــذه الفقـــــــــرة بملحوظـــــــــاتٍ تتعلّـــــــــق بغيـــــــــاب ثـــــــــالث ظـــــــــواهر فـــــــــي 

 ثالث،ولعلّ في عرضها أهميّة من نوع ما فـي هـذه القـراءة            حضور مقابل"المقاربات"دّمةمق

ــةالتح ــا.اوريّــــــ ــة  بغيــــــــاب تتعلّــــــــق:أُوالهــــــ ــة،مقابل حــــــــضور العقليّــــــ  العقليّــــــــة الحداثيّــــــ

 أنــه يعــيش ،وإدراكه حــضور الــوعي المحاصَــرالحرّ،مقابــلغيــاب الــوعي :وثانيتهــا.تقليديّــةال

ــذه ــصنيفه بـــــ معاناة،بــــسبب الهــ ــداثيّالمثقــــف" تــ ــل    "  الحــ ــى أمــ ــالته إلــ ــي رســ ــا ورد فــ كمــ

وألننــي لــم  .زعمــتُ ذات يــوم أن الرقابــات الــصارمة تــشوّه الحيــاة وتفــسد الفكــر    (القثــامي

إنّ مـا   (وقولـه .)١()أتحرّر تماماً من وطأة هذا الهاجس الثقيل لم أقتنـع كثيـراً بوجاهـة النـشر               

ربمـا ألننـي صُـنّفت ناقـداً أو مثقفـاً         (طّلديّ قد ال يكون صالحاً للنـشر فـي نـادٍ لـم يستـضفني قـ                

 ،إذ ينسحب على عدد من المثقفين كما يذكر       وعي ال هذا معاناةومن المؤكّد أنّ    .)٢()حداثيّاً

يداهمه إحساس مرير أنّ الحداثة لدى فريق في الـسياق الثقـافي المعاصـر خطـر يـستدعي                  

ــة ــة.المواجهـ ــا ا   :والثالثـ ــا وخطاباتنـ ــي حياتنـ ــوار فـ ــة الحـ ــابُ ثقافـ ــة  غيـ ــة،مقابل هيمنـ لثقافيّـ

 .الخطابات األحاديّة 

إنهـا كتابـة    :(بقولـه  لهـذه المقاربـات      وقـدّم  الحواريّة، حته الغياب يؤسّس ألطرو   وبهذا

ورغـم شـيوع هـذا المفهـوم اليـوم فـي خطاباتنـا        .مسكونة بهاجس الحوار فيمـا أحـسب   

ــالثقافية،الرســمية وغيــر الرســمية،إال أننــا لــم نتعــوّد الحــوار،لم ننــشأ عليــ     أدواتــه كه فنتملّ

 إبـداع هـو تنميـة فكـر الحـوار            معرفة وأليّ   فكر وأليّ  فالهدف األسمى أليّ  (...)وندرك قيمته 

ــين          ــل بـ ــل والتفاعـ ــكال التواصـ ــن أشـ ــد مـ ــز المزيـ ــوار لتعزيـ ــة الحـ ــوار ولغـ ــات الحـ وأخالقيـ

ــد    ــالمنتمين إلـــى المجتمـــع الواحـ ــوار! ؟البـــشر،فما بالـــك بـ ــقٌّالحـ ــد كـــل    حـ ــد عنـ  لكـــل أحـ

                                     
 .٩مقاربات حواريّة،ص- ١
 .١٠ات حواريّة،ص مقارب- ٢
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 به،نظراً وعمالً،هو ما يغني الثقافـة ويفـتح أمامهـا أفـق التجـدّد والتطـور الكمـي          والوعي.أحد

 .)١()والنوعي

ــة وعناصــرها فــي دراســات الزهرانــي لمعرفــة    تستقــصي هــذه الدراســة ظــواهرَ الحواريّ

ــة مــن خــالل محــو        ــه ومفهومــه للحواريّ ــذي انطلقــت من ــين اريناإلطــار النظــري ال  ألنهمــا ثن

 .أولهما محور المرأة،وثانيهما محور اآلخر الغربي:كفيالن بجالء المفهوم

@     @      @ 

 

                                     
  .١٠ مقاربات حواريّة،ص - ١



 

 
٣٠٠

 يالزهران"مقاربات" فيالحواريّة
 زهير محمود عبيدات. د
 

  المرأة محور -٤-
 تمثـيالت " دراسـته  مقدّمـة  خـالل    مـن  أقدّم في صدر هذه التحاوريّـة بملحـوظتين ثنتـين           

 التي العتبات من بدءاً الحواريّةَ الفعاليّةَ الزهرانيّباشرَ : أُوالهما":الجسد في الرواية العربية

ــه بقــول مــصطفى حجــازي   اســته ــر عــن طاق   (لّ بهــا مقاربات ــدما يفلــت الجــسد ويعبّ ــهعن  ات

 بــاألدب إيمانــه إلــى رتــشي:وثانيتهمــا.)١() يفلــت اإلنــسان مــن التــسلّط والقهــرةورغباتــه بحريّــ

أمــا ذلــك النــوع مــن رهافــة الجــسد  (Barthes Ronald منــصّة حواريّــة،كما يظهــر مــن قــول 

ــد أنّ    ــشاشته فـــال نعتقـ ــشري وهـ ــضل مـــن       خطاالبـ ــه وتمثيلـــه أفـ ــر يـــستطيع تفهّمـ بـــاً آخـ

 مبـدئي   افتراضٌ يترسّب في أعماق الزهراني      وما سابقتَين ال عتبتَينما يسيل من ال   .)٢()األدب

 آخـر   افتـراضٌ  ،يوازيـه  الطاقة والرغبة في االنفـالت مـن العبوديّة        يملك مقموع   كيانٍ وجودب

 .لحوار إلى إيمانه برسالة األدب في التعبير والتأثير وايشير

 ولغة هويّةً بوصفه إليه ،وينظر في الخطاب الثقافي متقدّماً موقعَاً ويحتلّ الجسد عنده    

 ،ويـدرك  فـي الجـسد العربي     المقمـوع  عـن    تعبّـر  و المحجـوبَ  تكشف   ومرآة وذاكرة   ورمزاً

 قراءتـه  ،وأنّ في العـصر الحـديث     ه ب الوعي ومدى في التعامل مع الجسد      الثقافات خصوصيّةَ

 فـي    والبدّ لوجزء من هذه التحوالت يتمثّ    ( الثقافيّة والسيرورة التاريخيّة   وّالتالتح ب مرهونة

 مـن خطـاب تغطيـة الجـسد وقمـع حاجاتـه ورغباتـه باسـم قـيم المحـرّم                  جاالنتقال المتدرّ 

 عـــــنوالمعيـــــب،إلى خطابـــــات تتحـــــدّث عنـــــه وتكتبـــــه لتعبّـــــر عـــــن حـــــضوره وتكـــــشف 

 واخـــــتالف ورؤاهعيّـــــات اإلنـــــسان   بمرجيتـــــأثّر بالجـــــسد أنّ الـــــوعي ويـــــرى.)٣()جاتـــــهحا

ــوَرُه ،وتتعــدّدالثقافات  الثقافــات وبتعــدّد قناعــات وخيــارات األفــراد داخــل الثقافــة   بتعــدّد(صُ

ــى جنحــت أحكامــه  وقــد.)٤()الواحــدة ــة أحماســة الإل ــاً العاطفيّ  حــين جعــل الخطــاب   حيان

                                     
 .١٩مقاربات حواريّة،ص- ١
 .١٩مقاربات حواريّة،ص- ٢
 .٢٥مقاربات حواريّة،ص- ٣
  .٢١مقاربات حواريّة،ص- ٤
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 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثالثون شوال  

 موقـف ابـن     المية،ونـسي  حديثـة للجـسد،في مقابـل رؤيـة الثقافـة العربيـة اإلس             الروائي رؤيةً 

 . المرأةمن عربي وابنرشد 

 إلـــى الجـــسد مـــن خـــالل أبعـــاده التاريخيـــة والثقافيـــة والحـــضارية ينظـــر أنـــه والخالصـــة

 اختلـف معـه الزهرانـي،حين فـسّر      كمـا  اميواالجتماعية،وفي هذا السياق،نختلف مـع الغـذّ      

  الجـسد  ة من أجل كسر حدّة ذكور     شوّهةً مستغانمي صنعت شخصيةَ خالد م     أحالم أنّ

 فــي اً يكــن حواريـّ لـم  ه أنـّ غيــر. مـن الـذكر  اً ثأريّــاً انتقاميـّ اًالـذي امتهنها،فكـان موقفهــا كيـديّ   

 يـرَ سـوى الـصورة القاتمـة فـي يـد خالـد المبتورة،وكـان عليـه أن يكـون             لـم  ،ألنهتفسيره هذا 

 كموضوعيّة القـراءة الحواريّـة التـي تـرى أكثـر مـن صـورة،فقد نـسي أن هـذه اليـد                       اًموضوعيّ

 يحترمـون مَـن     لنـاس رة كانت مصدرَ زهو خالد في مرحلة االستقالل،وبسببها كان ا         المبتو

يحمل تاريخـه الزاهـي فـي جـسده الناقص،وهكـذا كـان الجـسد فـي هـذه المرحلـة ذاكـرةً                       

 .امي جانباً قراءة الغذّنحّي عامة،مما يطنثقافيةً زاهية للمصاب وللو

 خـالل الحـضور والغيـاب،والوجود    نمـ  تنبع رؤية الزهرانـي للجـسد فـي الثقافـة العربيـة             

ــا  مفقـــودةًوالفقـــدان،وبموجبها يـــرى األنثـــى موجـــودةً وحاضـــرةً بجـــسدها،غائبةً    بفعاليّتهـ

ــا  ــا وثقافتهــــ ــضورها ورؤيتهــــ ــا    .وحــــ ــسدها ودورهــــ ــرةٌ بجــــ ــة فحاضــــ ــرأة الغربيــــ ــا المــــ أمــــ

وشخــصيّتها،وهكذا لــم يــستطع خالــد أن يــرى جــسد كــاترين العــاري كمــا رآه غيــره مــن    

 ،لـذا بة الغربيين،ألنه ينتمي إلى حضارة ترى النظر إلى الجسد العاري حراماً وعيباً           زمالئه الطل 

والخالصة،أنّ الزهراني في موقفه هـذا يعتـدّ بالبعـد الثقـافي فـي              .)١( وحجبه ته على تغطي  دأبت

 . للجسدالرؤيةتشكيل 

 اإلســـالمية والثقافـــة الغربيـــة حـــول ربيـــة االخـــتالف بـــين الثقافـــة الععلـــى وقـــفَ كمـــا

 مــا يمنــع مــن عرضــه مكــشوفاً ليعيــد ة تمــانع التعرّي،فــي حــين ال تجــد الثانيــفاألولىلجــسد،ا

 تمانع فـي  ،وال التصرّف بجسدها حريةَتمتلك وتملّكه رمزياً،ألن المرأة مهالفنُّ إنتاجَه ورس  

                                     
  .٤٣ ،٤٢مقاربات حواريّة،ص - ١
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 الـوعي الغربـي علـى الجـسد بـالتحوالت        هـذا  يتأثّرومن الطبيعي أن    .للجمال مُلهِماً يكونأن  

 عـدم  وعـن  الثقافة الغربية بموقف كشف عن إعجابه     وقد.الية والجم ية واألخالق الفكرية

فالجـسد ال يعـود     ( الجـسد فـي قولـه      مـن رضاه الضمني من موقف الثقافة العربيّـة اإلسـالميّة          

 عـن ذاتـه بقـدر مـا         ان اإلنـس  بهنا كينونة معزولة عن الحياة مسيّجة بالمحرّمات التي تغـرّ         

 .)١()ة وحميميّةصيّتستلب منه جسده األكثر خصو

ــن  ــة  ومـ ــة المنهجيّـ ــدّدَ الناحيـ ــصطلحاته حَـ ــي مـ ــول    فـ ــدها حـ ــي عقـ ــته التـ ــة دراسـ  بدايـ

 الفعاليّـة  فـي  لـه مـن آثـار إيجابيّـة          لمـا  على التلقّي الـسليم      حريص ألنه،"ذاكرة الجسد "رواية

و  وافتـرضَ أن الـنصّ الروائـي هـ         البحـث  ة فرضـيّ  ،وصـاغَ "التمثـيالت "لـذا بـيّن مفهـومَ     .الحواريّة

 وصـدرت . الجـسد ثـم تأويالتـه والـوعي بـه والنظـر إليـه         يالتالساحة التي تـنعكس فيهـا تمثـ       

ــو إلـــى طـــرف مـــستحوَذ عليـــه ويتعـــرّض للتـــشويه   تنتمـــي ذاتٍ مـــنمنهجيّتـــه  ــه ومحـ  هويّتـ

 عـن  يـدافع  أنه درك ي ،لذاوخصوصيّته،وهو اإلحساس ذاته الذي تعانيه المرأة والمستضعَف      

 بثقــل وطــأة الجهــل والتخلّــف والعــادات   بحثــه مــن إحــساسٍ  وصــدرَ.ذاتــه إذ يــدافع عنهمــا 

ــازِ    ضــد ه،وهكذا،وقف اإلنــسان حتــى علــى جــسد  عوالتقاليــد االجتماعيــة الموروثــة التــي تن

 فيه القهرُ   يتنازع موقفٍ الزهراني موضوعَه ب   دخل لقد.الفكر االستحواذي المناهض للحوار   

 .  والهويّاتاإلرادات فيها تتنازعوالحريةُ في ساحة الجسد،بحيث صار ساحةً 

 أطروحتـــه بعـــرض"الروايـــة النـــسائية والخطـــاب الثقـــافي الجديـــد "مقاربتـــه واســـتهلّ

 نزوعَه نحـو تحويـل االختالفـات        مفترِضاً)٢( الماضي نطقالمعرفية المؤسِّسة بأن قطعَ مع م     

ارة  مقابـل إغفالـه اإلشـ      لمرأة ل السلبيّة الغزالي   رؤية وعيه   ز،وفيإلى مبرّراتٍ ألشكال التحيّ   

 المــسلمين فــي هــذه  الســفة عــدد مــن المثقفــين والف اقــف المــضيئة فــي مو الفــضاءاتإلــى 

                                     
  .٤١مقاربات حواريّة،ص- ١
 .يقصد بها معارف الثقافة العربيّة واإلسالميّة- ٢



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٠٣

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثالثون شوال  

الذي يهدف إلى تغييـر     " الجديد المنطقَ" تبنّى   ،لذاالدراسة حسب ما يتطلّبه المنهج الحواري     

 .التصورات والسلوك

التـــي صـــدر عنهـــا فـــي    " الرؤيـــةازدواج" الزهرانـــي إلـــى مـــأزق التـــصنيف بـــسبب    انزلـــق 

تضح هذا في منهجه الذي قام على تقسيم كـل شـيء،فقد قـسّم المجتمـع إلـى                  دراساته،ا

رجـــل وامرأة،والروايـــة إلـــى روايـــة رجـــل مقابـــل روايـــة أنثـــى،واألدب إلـــى أدب نـــسوي وأدب 

 مـــع الرؤيـــة نـــسجم أســـاس الجـــنس ممـــا جعلـــه غيـــر معلـــى التقـــسيم هـــذانـــسائي،وبنى 

 كمـا . جـنس الرائـي    ن،بغض النظـر عـ     ترتكـز علـى الرؤيـة الحواريّـة        التـي  لإلبداعالموضوعية  

 ".النمطي/التقليدي"ومفهوم"الحديث/الجديد"قابلَ بين مفهوم

 العـام الـذي     الثقـافي  للخطـاب    معارضاً خطاباً المرأة   كتابة عدّ على هذا التقسيم     وبناءً

 كــل أنّ مفترِضاًهــو بــصورةٍ أخــرى خطــاب الرجــل،وال أدري لمــاذا أقــام هــذه الرؤيــة الــضدّية،  

" الجديــدة المــرأة" كتابــة وأنّ! ؟ أن تعــارض كــل كتابــة للرجــل يأة مــن الطبيعــكتابــة للمــر

كـذلك ال بـد أن روايـة        ( عـن كتابـة الرجـل      اختالفهـا  جـدّتها و   عناصـر  أن يبـيّن     دون"مختلِفة"

 التـي تتمركـز     تمعاتنـا جديدة كهذه ستعارض بصيغ متنوعة السرد الثقـافي العـام فـي مج            

الذي ظل إلى فترة قريبة مـصدر جـلّ   "الرجل"ية حكاياتها التأسيسية الكبرى حول شخص   

األفكــار ومرجــع معظــم القــيم اإليجابيــة فــي الخطابــات المهيمنــة فــي المنــزل والمدرســة    

لهــذه االعتبــارات ال بــد أن  . والمــسجد والمجلــس والدولــة كمــا ال يخفــى علــى كثيــرين منــا    

لنقـدي الحـواري يمكـن    التفاعل الجاد مع هذه الرواية الجديدة المختلفة مـن هـذا المنظـور ا           

أن يفضي بنا جميعاً إلى تعديل وجهات نظرنـا وتغييـر كثيـر مـن تـصوراتنا عـن ذواتنـا وعـن                       

ــا  ــة الثقافــة فــي ترســيخ أنمــاط     والمالحــظ.)١()العــالم مــن حولن ــه إلــى أهميّ  أن الزهرانــي يوجّ

يّـاً  السلوك وشيوعها،وأنّ عمليّة إحالل ثقافة مكـان أخـرى تتطلّـب بالـضرورة تغييـراً ثقاف               

الروايـة  "و" النـسوية  ايـة الرو" بـين مفهـومَي    زَ عـن رؤيتـه االزدواجيّـة هـذه أن مـاي           وتولّـدَ .لبالمث

                                     
  .٦٦اريّة،صمقاربات حو- ١
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 بقـــضايا المـــرأة التـــي تطرحهـــا األعمـــال لّـــقفيتع"الروايـــة النـــسوية" مفهـــوم،أمّـــا"النـــسائية

 إدراكـه أنّ بعـض الكاتبـات والناقـدات          ؛مع)١(الروائية،بغض النظر عن جنس الذات الكاتبة     

الروايـة  "وأخيـراً أخـذ بمفهـوم    . هذا التقسيم ألنّ اإلبداع يتعالى على جـنس مبدعـه        فضنير

 يــشمل كتابــات المــرأة علــى أن تتبنّــى أطروحــات النقــد النــسوي الــذي عــدّه   الــذي"النــسوية

 أن يـــشير إلـــى أنّ روايـــات بعـــض الرجـــال أكثـــر إخالصـــاً دون)٢ (ضـــمن إطـــار النقـــد الحـــواري

 عمــل روائــي نــسوي ضــمن إطــار الــوعي  اتها،كمــا عــدّ كــلّ مــن المــرأة ذأة المــرتألطروحــا

إن فعـل الكتابـة اإلبداعيـة هنـا هـو فعـل جمـالي               (المضاد مهما يكن مـستواه وزاويـة نظـره        

ثقــافي اجتمــاعي يكتــسب مــشروعيته وقوتــه الرمزيــة مــن اندراجــه ضــمن خطابــات أدبيــة   

 .)٣()بداد على كشف ومعارضة إيديولوجيا السيطرة واالستأوفكرية أصبحت تتجرّ

 ة،غير الثقافـ ذكوريّـة  المـسبق  الزهراني في قراءته نصوص المـرأة مـن إدراكـه     ويصدر 

أال :ووقــف عنــد التحيّــز الــذكوري مــن خــالل تــساؤله اإلنكــاري .واحــداًأنــه يــرى الرجــل رجــالً 

 االنتاج الروائـي    وعدّ. بطمس أسمائهن  اتهمَهمو! ؟ جانب الروّاد    إلىتوجد رائدات روائيات    

ورمــى الخطــاب النقــدي بــالعجز  .مــن أشــكال حــضور المــرأة وحوارهــا مــع غيرهــا  النــسائي 

وال أدري لمـــاذا انزلـــق .لعـــدم حـــواره مـــع المغـــامرات النـــسائية األولـــى والتجـــارب الجديـــدة 

ــق؟       ــى سياســة االســتقطاب واالصــطفاف مــع فريــق دون فري ــي إل فالنقــد الحــواري  !الزهران

 الخطــاب النقــدي النــسائي الــذي مــع أنــه ح،فالواضــيفــرض عليــه رؤيــة االثنــين فــي إطــار واحد

 الثقافيــة المــضادة فــي مواجهــة الخطــاب   لخطابــاتســمّاه الخطــاب المــضاد كغيــره مــن ا  

 .الثقافي للرجل

ــة إلــى    أشــارو  دون التحــوّالت الجديــدة فــي رؤيــة المــرأة    أثــر فــي هــذه المقاربــة الحواريّ

لعالية فـي خطابهـا اإلبـداعي التـي      النقديّة اجاجيّة هذه النبرة االحت  عالماتها منالرجل التي   

                                     
  .٧٢مقاربات حواريّة،ص- ١
  .٧٤مقاربات حواريّة،ص - ٢
 .٨٠مقاربات حواريّة،ص- ٣



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٠٥
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 بـين ذكـر وأنثـى       موضـوعات  ال يقـسّم  قـضاياها و   بنّـى جعلت كتّاباً ونقـاداً مـنهم الزهرانـي يت        

ــاًمخطـــئ المـــشترك بينهما،بـــل ال يـــرى فـــي الرجـــل ســـوى أنـــه   يغيّـــبو ظهـــر . ومُـــدان دومـ

 فــــي مــــساهمتها أن يــــذكر ،ليلــــى،دونللجهني"الفــــردوس اليبــــاب"ذلــــك،حين قــــرأ روايــــة 

 فـي الرجـل وحـده      ال الحواري يفرض عليه أن يرى الخطأ في االثنين،        الموقف أنّ   ذلكطأ،الخ

 ضـــد المجتمـــع علـــى إطالقـــه،بل ضـــد ثقافـــة ســـائدة  هـــاًفالخطـــاب لـــيس موجّ( كمـــا فعـــل 

دور المغــامر " الرجــل"المدانــة ســلفاً و تمــنح " الــضحية" متناقــضة ظالمــة ترشــح المــرأة لــدور

 ألي نعــت إيجــابي مــستحقاً بمعنــى مــا، حتــى وإن كــان غيــر المبــرّأ ســلف" البطــل"الفحــل أو 

هنــاك إذن وعــي جديــد عميــق بوجــود خلــل كبيــر فــي منظومــات األفكــار    . فكريــاً وخلقيــاً

 .) ١()والقيم التي تتحكم في التصورات وتوجه السلوكيات الفردية والجماعية 

ــى      بالغايــات  الحواري،فيربطــه لنقــد امــن غاياتــهومــن خــالل هــذه المحــاورة يخلــص إل

 التـصوّرات والمواقـف وأشـكال الـسلوك،باعتبار     ديلالنفعيّة السلوكيّة التي تتمثّل في تعـ      

ــر     النــصوص رســائل بــشرية جماليّــة تهــدف إلــى تنقيــة المجتمــع مــن كــل مــا يــشوبه ويعكّ

هــا هــي إذن كتابــة المــرأة عــن ذاتهــا ومجتمعهــا وعالمهــا تــذكرنا بــضرورة تعــديل     (صــفوه

 مــن أفكارنــا وقيمنــا وأحكامنــا حتــى ال تــدفعنا حكاياتنــا الــسردية    وتطــوير وتغييــر الكثيــر 

 حميميـة  جميلـة و إنـسانية فيما المؤكد أنها كانت حكايات    " فكر التوحش "التقليدية إلى   

ــادة تعقلــــــن    .ذات يــــــوم  وفــــــي كــــــل األحــــــوال ســــــنظل نــــــصرّ علــــــى أن المعرفــــــة الجــــ

توج معرفي أو أدبي ال يعـين     وأي من ، العالقات بين البشر   ن تؤنس قةالتصورات،والفنون الخالّ 

ــ      والتأنــسن فالمؤكــد أنــه ســيعمل ضــد    لالفــرد والمجتمــع علــى المزيــد مــن أشــكال التعقّ

 المـرأة  وعـي  علـى والخالصة،أنه ينظر إلى أنّ الكتابـةَ عالمـةُ    .)٢()اإلنسان، رجالً كان أو امرأة   

 . خطاب مضادّ للذكوريّ السائد ،وهيعلى الذات واآلخر

                                     
 .٧٧مقاربات حواريّة،ص-١
 .٨٩ حواريّة،صباتمقار- ٢



 

 
٣٠٦

 يالزهران"مقاربات" فيالحواريّة
 زهير محمود عبيدات. د
 

الزهرانــي حــول المــرأة علــى أســاس التعــارض بــين رأيــين ورؤيتــين وقــد قامــت حواريّــة 

لينتهــي الموقــف إلــى موقــف يكــون فيــه الحــوار حــالً ولــصالح المرأة،لــذا عقــد ثــالث دراســات 

 من جهة،وموقف كـل مـن ابـن رشـد وابـن حـزم مـن        زاليحول موقف اإلمام أبي حامد الغ   

ة بــــين فكــــر التــــوحّش  المــــرأمقامــــات" عــــن المــــرأةثــــة مقاربتــــه الثالفــــيف.جهــــة أخــــرى

 نــصّ الغزالــي إلــى ينظــر"لغزالــي المــرأة فــي خطــاب اإلمــام أبــي حامــد ا  اتوضــعيّ:ونقائــضه

 فــي لمتعــة المــرأة ويجعلهــا موضــوعاً ل ن مــن شــأ يهــوّن عــامّ مــن خطــاب  جــزءاًباعتبــاره 

 قـراءةً جديـدةً تكـسر موقـفَ القداسـة مـن نـصوص        يقـدّم  جانب آخر  ومنالثقافة العربيّة، 

 . درج عليها فريق من الباحثين التراث التي

من التــراث مثــاالً علــى احتفــاء مــشروعه بالحواريّــة،ذلك أنّ فكــره  هــذا هموقفــ ويمثّــل 

 التيـارات والمـذاهب     وعلـى  والعربـي واإلسـالمي      حـديث،واألجنبي الذي انفتح على القـديم وال     

ــا ا  علـــى قـــضايوإســـقاطه تفعيلـــه أجـــل مـــن مـــع التـــراث بـــالحوار ،أغراهالتـــي يختلـــف معهـ

ــل المــؤلفين ال  القــراءات تنتقــد أوالًفهــي :  منحــىغيــر يــه إلرؤيتــه ،فأخذتالحاضــر  التــي تبجّ

 فـي خدمـة   وتوجيههـا  وقـيم  مبـادئ  مـن  ما في نصوصه   أنسنة إلى   تدعو ثانياً ،وهيأفكارهم

ــاً تدعوالواقــع واإلنــسانية،و   ق حقــوعــزّز الــذي يالمعاصــر الفكــري اب الخطــتأصــيل إلــى ثالث

 تتجه( ال سيّما تلك النصوص التي       الواقع طريقه إلى أرض     ليأخذ التراث فيالمرأة واإلنسان   

حقوقــه وتهــذيب خلقــه وبنــاء عالقاتــه  فــي مقاصــدها البعيــدة إلــى تكــريم اإلنــسان وصــيانة  

باآلخر والغيـر علـى أسـس مـن منطـق التعقـل ومبـادئ العـدل والتعـاون فـي سـبيل تحقيـق                 

 .) ١()مصالح البشر المكلفين خالفة األرض وعمرانها

ــد  ــى وقــ ــصّه بنــ ــاءً نــ ــاً بنــ ــايتين منطقيّــ ــات تهافــــت  : ليحقّــــق غــ ــا إثبــ ــةأوالهمــ  أطروحــ

 هنـا   ،ومن لـرأي الغزالـي فـي موقفـه مـن المـرأة            المفـارِق  يهبرأالغزالي،واألخرى إقناع المتلقي    

 مــن شــأن المــرأة إلــى درجــة أن يقلّــل غيــر حــضاري،ألنه مــن جهــة بأنــهراح يرمــي هــذا الــنصّ 

                                     
  .١٥٦مقاربات حواريّة،ص- ١



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٠٧

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثالثون شوال  

 المـرأة   نفيَ جهة ثالثة إنّ     ،ومن تجاه النساء عموماً   اهكما سمّ " ش التوحّ فكر"تجسّدَ فيه   

 انبـرى للكـشف عـن أخطـار األفكـار           ،لـذا ماًمن عالم اإلنـسانهو نفـيٌ للـذات اإلنـسانية عمو          

 .)١( يحملها هذا النصّتيال

التبــر ( كتــاب الغزالــيعنــوان بــدأ الزهرانــي حواريّتــه منــذ اللحظــة التــي وقــف فيهــا أمــام 

 العنــــوان اقتــــران أولهــــا: ثالثــــة وجــــوهمــــنفنظــــر إليــــه )المــــسبوك فــــي نــــصيحة الملــــوك

 التي تتمتّع بها الذات الكاتبة العارفـة التـي          الثقة ثالثها إلى الملوك،و  توجّهه ثانيهابالذهب،و

 إلـى   تتوجّـه  بـأن    هّلهـا  سـلطة تؤ   ا اجتماعي وديني ومعرفي مما يجعل لخطابه      موقعتتمتّع ب 

 صيغ وتراكيب فنيّة ا،باستخدام وأن يكونوا في موقع المتلقي لخطابه      لتنصحهم لوكالم

  مباشـر صـدرَ   جـادّ هكر أنّ نـصّ  أن يـذ   وحرص..). أنّ اعلمْ(التوكيد و مر األ غةأسلوبيّة مثل صي  

 المتلقـي  ن أجل أن يقطع عـ ،من مجازيّاًفنيّاً نصّاً وليسعن عاقل واعٍ صاحب منزلة علميّة،     

 صدّر كتابه بالوقوف عند عنوانه ليؤكّد أن هـذا الكتـاب المربـوط عنوانـه               لذا.هإمكانية تأويل 

 ويتـولى يّة والدينيّة   واالجتماع لمعرفيّة حجة اإلسالم صاحب السلطة ا     عنبالذهب،ويصدر  

وذهـب إلـى أبعـد    . في أعماقه أفكاراً معادية للمرأة،وها هو يكـشفها    ،يحوينصيحة الملوك 

علـى بعـض األفكـار الخاطئـة      من ذلك حين صنّف الغزالي من بين الذين يضفون المـشروعَ   

 يكتـب فـي مقـام       ففـالمؤلّ ( المـرأة  ومنهـا  معـه  فوالسلوكات العدائية تجـاه اآلخـر المختلـِ       

 ويوجه كتابته إلى شخصيات جليلة وهدفه توجيه المتلقـي عمومـاً إلـى تبنـي مجموعـة                  جادّ

 ميـة  الحيـاة اليو عالقـات  التي يمكـن أن تفعـل فـي    لعمليةمن األفكار النظرية واألخالقيات ا 

 .)٢()في المجال االجتماعي كله

 موقفـاً    يجعل المتلقي في طليعة أولويّاته كـي يحـشد         أن الحواري   منهجُه عليه  وحتّمَ

جزءاً من عنوان مقالتـه  "فكر التوحّش"عدائيّاً تجاه مواقف الغزالي من المرأة،لذلك جعل     

                                     
  .١٥٧مقاربات حواريّة،ص- ١
  .١٦٣ ،١٦٢مقاربات حواريّة،ص- ٢



 

 
٣٠٨

 يالزهران"مقاربات" فيالحواريّة
 زهير محمود عبيدات. د
 

 ة والدينيّــــة والجنــــسيّة التعــــصب العرقيّــــنزعــــات ب،وربطــــهبمــــا يحمــــل مــــن دالالت العنف

 تداعياتـه وأخطـاره   بيّن أشكال العنف والظلم تجـاه اآلخـر المختلـف،و   ر التي تبرّ ةوالمذهبيّ

 عـن نقــاط   الكـشفَ حواريّتُـه  تتبّعـت و. المـستقبل فـي  إلـى ثقافـة رسـمية    وّلـه  بتحالتـي تنـذر  

 الغزالـي  عنـد  واالختـزال  على منطق التعميم ،فطعن على العقل،بعرضهاالضعف في النصّ 

 مـا  نموذج واحد بما يخالف في كافة من المرأة والرجل على حدّ سواء الذي اختزلَ النساءَ        

 فـي خطابـه عبـارات       اعوشـ . يلفظها الذوق العـام    حيواناتب الحواريّة،وشبّههنتقوم عليه   

 أنـه أنكـر علـى الغزالـي عـدم           واريّته عالمات ح  ومن.العداء والدونيّة من أجل أن يكرّه بهن      

ــودة   ،ونــسي إيجابيةقيمــة أي هــا عننفيــه واإليجابيــة المــرأةذكــره نمــاذج    أنهــا كانــت معب

افت أطروحة الغزالـي وكـسب       ته إثبات أجل   ومن. الحضارات القديمة  ضومقدّسة في بع  

 الرجـل  عالقـة  جعـل  وبموجبه"شفكر التوحّ"مواقف المتلقي ركّز الزهراني على ما سمّاه  

 الفكـر الـذي مـازال ينـتج خطابـاً      ،هذا اإلنـسانية ات الـذّ ش إلـى تـوحّ  تفـضي  شة متوحـّ  المرأةب

ــالمرأة هــي عالقــة شــهوة واســتحواذ           ــة أن عالقــة الرجــل ب ــروّج مقول يحــطّ مــن المــرأة وي

ومـن آياتـه أن خلـق لكـم     ( قولـه تعـالى  في القرآن الكريم مقدّسة  جعلهاوعبودية،في حين   

 لقـوم   يـات من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فـي ذلـك آل              

 .)١()يتفكرون

 أويـل  إلـى الـشرع،لذا رفـض ت       احتكمـت  والمنطـق  العقـل  إلى   ه حواريّتُ احتكمت كماو

 من مخالفتـه   لرغملماذا يشيع هذا الفكر على ا     :بر تساؤله اإلنكاري   ع آليات ا بعضالغزالي  

 الحقيقـة  ،ويحتكر يـؤمن بالحواريّـة   ال"الـواعظ  "غزالي ال إنّ بسخرية يجيبنصوص الشرع؟ 

 الديني الذي يحظى باالحترام ويحتـلّ مرتبـة عاليـة فـي الـسلّم الحجـاجيّ                 الخطابويسخّر  

 مـستخدِماً فـانتهى  .)٢() الثقافـات المحافظـة   هو أقوى سالح رمزي في كلسالمقدّ(ذلك أنّ 

                                     
  .٢١:سورة الروم- ١
  .١٧٧ص مقاربات حواريّة،- ٢



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٠٩

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثالثون شوال  

المـــشكلة إذن ليـــست فـــي النـــصوص الدينيـــة،رغم أن :( أنّمفادهـــا نتيجـــةٍ إلـــى"إذن"صـــيغة

 فــــي تــــأويالت الغزالــــي وأمثالــــه ممــــن  ،بلبعــــضها مــــشكل وحمّــــال أوجــــه بكــــل تأكيــــد 

 لمختلـف أشـكال التحيـز ضـد المـرأة كمـا لـو كانـت جنـساً يقـع فـي            للتشريعيستعملونها  

 باالعتمـاد  نتيجـة الحجـاج    وأعلـن  )١(!)المواطنـة رجة ثانية من اإلسالم ومن اإلنسانية ومن        د

 إمامـاً وحجـة وسـيفاً لـبعض الفـرق والقـوى فـي               رف قـد عـُ    وباختـصار نقـول إنْ    (على الشرع   

المجتمعات اإلسالمية،لكن اإلسالم يصبح حجة عليه حينما يتعلق األمر بوضعيات المرأة    

 أنّ النصوص الشرعية الـصحيحة يمكـن أن تكـون نقيـضاً شـرعياً      دنؤكّ:( وقال )٢()وقضاياه

 .)٣()شصريحاً لفكر التوحّ

 لم يذكره الغزالي مـن اآليـات واألحاديـث التـي            ما حواريّةُ الزهراني    استحضرت وأخيراً

 يتــرك كــان مــا كثيــر مــن األحــوال فـي و.)٤() وتــساؤالتخاتمــة( عنــوانتحــتتـسمو بــالمرأة  

 .تم به دراساتهالسؤال مفتوحاً يخت

 أحياناً لم يكن وفيّاً للمـنهج الحـواري الـذي ألـزمَ نفـسَه بـه،ظهر ذلـك فـي نَفَـسه                    لكنّه

ــه بأنــه     ــا وصــفَ خطابَ ــي،ومن هن ــة آلراء الغزال  فــي  فــجّذكــوريّ(الهجــومي وأحكامــه العدائيّ

 يغـضّ مـن     سـاخر  بأسـلوب نقـدي      وعـزّزه )٦()نموذج قوي لخطـاب مغـالِط     (و)٥()المقام األول 

ه في الثقافة العربية اإلسالمية ويغمز في قدرته ويشكّك فـي سـالمة آرائـه وتأويالتـه،        منزلت

ــ(بمــا ذكــر مــن ألقابــه بطريقــة تلويحيّــة باالعتمــاد علــى المفارقةكـــَ    اإلســالم ةاإلمــام وحجّ

 الهجـومي   ه منطقـُ  وظهـرَ .)٨()وغير الئـق بمقـام إمـام مبجّـل كـالغزالي          ()٧()وسيف اإلسالم   

                                     
 .١٨٠ مقاربات حواريّة،ص- ١
  .١٨١ مقاربات حواريّة،ص- ٢
  .١٨٠ مقاربات حواريّة،ص- ٣
  .١٨٠ ،١٧٩ص : مقاربات حواريّة،ينظر- ٤
  .١٦٤ مقاربات حواريّة،ص- ٥
  .١٦٣ مقاربات حواريّة،ص- ٦
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٣١٠

 يالزهران"مقاربات" فيالحواريّة
 زهير محمود عبيدات. د
 

لمتباهيــة بقــدرتها علــى تحليــل هــذا الخطــاب،وفي لــصق فكــر التــوحّش     فــي ذاتــه القارئــة ا 

ــي أنّ       ــه يعـ ــرغم مـــن أنـ ــرأة علـــى الـ ــا مـــن المـ ــه كلهـ ــالء مواقفـ ــاول جـ ــالغزالي دون أن يحـ  بـ

 . مفاهيم الحواريّة من"التفهّم"

نقــف اآلن عنــد الطــرف المقابــل فــي هــذه المقابلــة الحواريّــة لنكــشف عــن موقــف ابــن 

ــ " الــسابق فــي دراســة الزهرانــي  حــزم مقابــل موقــف الغزالــي    ضــد خطــاب  ةخطــاب المحبّ

 بحثـه بـروح     يـدخل إذ  "البن حزم "طوق الحمامة " الحب ومكانة المرأة في    قضايا/شالتوحّ

 بتطـوير   عنـى  يُ وألنـه  رمـزاً للتفـتّح والمحبّـة فـي الثقافـة العربية،           فتجعلـه تقبل على ابن حـزم      

ــره خطــاب مقابــل واإلنــسانيّة المحبــة خطــاب  أمــام صــورتين متقــابلتين  ي،نحنوبالتــال.الكُ

كيــف : حــول المــرأة فــي الــسؤال التــالي  أطروحتــه الزهرانــيولخّــص . متعارضــينومــوقفين

 اإلســالمية؟ وحــدّد هــدف  الثقافــة الحــب ّفــي  موضــوعَيقــدّم كــل مــن الغزالــي وابــن حــزم    

 واختالف الخطابات الفكريـة حـول المـرأة واإلنـسان والعـالم      د عن تعدّ بالكشف(مقاربته  

 .)١() في تراثنا العربي اإلسالمي ونالكو

 رشـد وابـن حـزم       ابـن  وعن جهـة،  مـن  في الحـديث عـن الغزالـي         أسلوبه تباينونالحظ  

 منه رائحة الشكّ والـسخرية والنقـد المريـر          تفوح الغزالي بأسلوب    صفمن جهة أخرى،فو  

  وأنـه حظـي  عنـده  لإلمامـة  أهـالً في صيغة توحي أنـه لـيس       "يلقّب"من خالل استخدام الفعل   

ال يـذكر المـرأة إال مقترنـة     "  اإلسـالم  ةحجـّ "و" اإلمـام " الفقيه الـذي يلقـب       فهذا(باللقب فقط 

ـــ     ــارزاً لــ ــاً بــ فكــــر "بسلــــسلة ال تكــــاد تنتهــــي مــــن القــــيم الــــسلبية ولــــذا اعتبرنــــاه نموذجــ

ــا ابــن حــزم ف .)٢(")شالتــوحّ  باإلمــام المتفــتّح الجــريء المجتهــد والفقيــه العاشــق    وصــفهأمّ

 المركـز واألديـب المبـدع وصـاحب         الفكر االجتهـادي الخـالّق     صاحب رعالو التقي محافظال

 انفـصال ال اتـصال   عالقـة  هما العالقة بين موقفي   جعلت مقارنةهذه ال .المعرفي و الجتماعيا

                                     
  .١٨٣ مقاربات حواريّة،ص- ١
  .١٨٣مقاربات حواريّة،ص- ٢



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣١١

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثالثون شوال  

 عنــد ابــن ح بــالتفتّاحتفائــه وراء األســباب تفهّم هنــا نــ،ومن الثقافيــةالمرجعيــة وحــدةرغــم 

ــزم  ــيحـ ــه فـ ــل أنّـ ــة للتوا جعـ ــن الحـــبّ محطّـ ــردي     مـ ــل الفـ ــاوزاً التواصـ ــساني متجـ ــل اإلنـ صـ

 ،وأعجبـه  والمرأةل واألجساد بين الرجـ فوس االتصال بين الن   على دوماً يؤكدواالجتماعي،و

الحـب  " أن تفـضي إلـى       يمكـن (موقف المؤلـف حـين أشـار إلـى أهميّـة متعـة الجـسد فـي أنهـا                  

ذهـب إلـى أبعـد مـن        و.)١(.)للهـا  مـن عِ   ةوبالتالي تكون غاية مـن غايـات المحبـة وعلـّ          " الحقيقي

فـصور المـرأة   "( وبلورة فكرهاة المحبّخطاب" مثل أنسنة ضايا أنسنة الق  عن بحثهذلك في   

ــا لتفــضي بالكاتــب        األم ، والمــرأة المربيــة المعلمــة ، والمــرأة المحبوبــة ، البــد أن تتعاضــد هن

وأمثاله إلى تمثل ذلـك الفكـر اإلنـساني الـسوي ومحاولـة تكريـسه ونـشره ، وبـاألخص فـي            

 .)٢() ومراتبها وعللها وغاياتهاشكالهاقام الكتابة عن المحبة بمختلف أم

 جـل  الرة يقول بأفضليّ،وال النقص عن المرأةينفيوالواضح أنه مع موقف ابن حزم ألنه  

ــ    (عليهــا  والتعــاطف مــع  م وتعزيــز مواقــف الــتفهّ  ةألنّ هدفــه تنميــة المعرفــة بفكــر المحبّ

ــ   ،ومنالمحبـــين ــ  ثـــم المـــشاركة الفعالـــة بفكـ  بـــين يمـــا أنـــسنة العالقـــات ف يره وأدبـــه فـ

ــة الحــبّ ....رالبــش ــفحال  حــاالت الكــره التــي   ،بعكس القــول والفعــل ب الطبــع وتهــذّ ق ترقّ

 مقابل ظـواهر االنفـصال والنظـر إليهـا فـي      التواصل ظواهر لى يركّز عوهو.)٣()ت الذا شتوحّ

وتقــديم  بأنــسنة الظــواهر ويهــتم.إطــار شــمولي واســع ومنظومــة فكريــة ومعرفيــة عامــة  

ويركز على منظومـة القـيم واألفكـار       .ية من المعرفة االنسان   الثقافة العربية بوصفها جزءاً   

 . باتجاه التواصلفصال والهرب من االنات التقريب بين المتضادات والثنائيّ،وعلىوالثقافة

 عنــد الحواريّــة أنّ يتأكّــد" واألنــسنة فــي فكــر ابــن رشــدل التعقّــخطــاب" مقاربتــهوفــي

 التـي  والقضايا الموضوعاتشروع فكريّ متكامل وليس موقفاً جزئيّاً آنيّاً،بدليل  الزهراني م 

 والمـساواة والمـصلحة المـشتركة       العدالة ومعاصـرة،ك  هامـة  مقارباته،فهي قـضايا     هاتناولت

                                     
 .٢٠١مقاربات حواريّة،ص- ١
  .٢٠٧مقاربات حواريّة،ص- ٢
  .٢٠٩ ، ٢٠٨مقاربات حواريّة،ص- ٣
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 يالزهران"مقاربات" فيالحواريّة
 زهير محمود عبيدات. د
 

 ابن رشـد   آراءَنا وغيرها،لذا المَ قراءة الجابري وأحمد عبد الحليم عطية حين عايَ  والحريّة

 وليست أطروحة ثقافيّة متكاملة،كما يتأكّد أنّ مشروعه ذو طابع          ةربوصفها مواقف عاب  

 . المرأةمن ابن رشد موقف من هثقافيّ في المقام األول بحسب ما بيّن

ــا وضـــعنا مقالتـــه هـــذه   ــار فـــي حـــول موقـــف الغزالـــي مـــن المـــرأة  قالتـــه ممـــعوإذا مـ  إطـ

ي كـل مقالـة بـصورة        نبحث عنهـا فـ     حينواحد،بدت العناصر الحواريّة أوضح مما تبدو عليه        

ــل صــوتاً ينــاقض اآلخــر ويخالفــه   فكــلّ.منفــردة  علــى أن تتنــاغم  الحــريصوهــو . منهمــا يمثّ

 والــشرع والمــشترك والــدرب  حةأطروحتــه مــع منطــق العقــل والحكمــة والعــدل والمــصل  

ــا احتومنالوســط، ــة التــصوّرات واألفكــار       فــى هن ــى خلخل  بجهــود ابــن رشــد ألنهــا ترمــي إل

 إلــى العمــل الثقــافي  ودعــا. وبنــاء ثقافــة جديــدة مــن المــرأة  لهايالــسائدة وتفكيكهــا وتعــد 

 فيـه  السائد وخلخلة ما     بنقد دورها   ل صورة المرأة في الذهنيّات ويفعّ     نالمضادّ الذي يعدّل م   

وكأن النـوى الـصلبة   (  إلى زمن طويليحتاج الثقافي التغييرمن أفكار خاطئة،مع مراعاة أنّ     

 .)١() تدريجي وعلى مدى زمني طويللإال بشكللخطاب المعادي للمرأة لن تتفتت 

 وضـــع المـــرأة ربط وتأثيرهـــا فـــي الحيـــاة،والثقافيّـــة رشـــد ابـــن بجهـــود الزهرانـــيعُنـــي 

 النـصف  ألنها بفقرها الثقافي،واالجتماعي االقتصادي   فقرها وربطبشروط الثقافة السائدة،  

ــر المنتِ  ــل غيـ ــاليالمعطّـ ــث الفقيرج،وبالتـ ــ،حيـ ــع ب ل تتعطّـ ــدرات المجتمـ ــصورات   قـ ــل تـ فعـ

 أخيراً إلى أنّ إقـصاء المـرأة وتحييـدها يجعلهـا عبئـاً              االجتماعي،وانتهى في الوعي    ترسّخت

ــيالًوحمــالً ثقــيالً   ــة   ودل  تــدني مرتبــة المــرأة فــي الثقافــة    انّ(  علــى خلــل فــي البنيــة االجتماعيّ

 .)٢( )،منطقياًوالحياةدليل خلل في منظومات األفكار والقيم والمعايير ال بدّ

ــد المثقــف  قــفَوو  ــه ووحــدّدَ عن ـــِاجبات ــر منظومــات األفكــار والقــيم    (  ب تعــديل أو تغيي

ـــ   زوايـــا نـــوّع منهجـــه فــي النظـــر إلــى القـــضايا بــأن ي   وبــيّن )٣( )أة ضــد المـــر زةوالمعــايير المتحيّ

                                     
  .٢٣٩مقاربات حواريّة،ص- ١
  .٢٣٤مقاربات حواريّة،ص - ٢
  .٢٤٠ ،٢٣٩مقاربات حواريّة،ص- ٣



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣١٣

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثالثون شوال  

 مــن موقــع الفيلــسوف العقالنــي والفقيــه المــسلم يتحــدث وهــو رشــد ابــن فعــل ،كمــاالنظر

 الباحـث مـن    ن والمنظورات والتعبيرات هـو مـا يمكـّ        اتجعيّ المر فتنويع(والمواطن المثقف 

ــة المتعالقـــة،ومن         ــشاف أبعادهـــا المتنوعـ ــف جوانبهـــا الستكـ ــضية فـــي مختلـ ــل القـ تحليـ

 ســمات ءتها،وهــذه مــع وعيهــا ومرجعيــات قرااســبمخاطبــة كــل فئــة مــن القــراء بمــا يتن

ــ فــي أي خطــاب يحتــرم شــروط المعرفــة بقــدرما يحتــرم المتلقــي قارئــاًةحواريّــ  أو اً نموذجيّ

 .)١()ناً متعيّاً واقعيّأومفترضا 

 لـى  وحين وقف عند صناعة الثقافة أكّد على مراعـاة شـروط والدتهـا لتكـون قـادرة ع         

 وأن الـشريعة والمـصالح اإلنـسانية    مقاصـد مواجهة األفكار الـشاذّة،ومنها أن تراعـى فيهـا        

وانتقـد الزهرانـي   .)٢(لى الحياة  قدرتها ع  الختبار بمنطق العقل وأن تُعرض على الواقع        تلتزم

 فــي افي الثقــالفعــل هــدف الثقافيــة المعاديــة للمــرأة البعيــدة عــن لغــة الحوار،وحــدّد     اللغــة

 بناء الوعي العام في ضوء منطق العقـل ومبـدأ المـساواة وقـيم العدالـة هـو الـشرط               إعادة(

ة األسـرة  األساسي لتحسن ظروف الحياة والعمل في مختلف البنـى االجتماعيـة بـدءا ببنيـ         

ــ اتالخلفيّــ(  جعلــه يــرى أنّ اإلشــكاليّة تكمــن فــي    ممّــا) ٣()وانتهــاء ببنيــة الدولــة    ة المعرفيّ

 وانتهـى  .)٤() التي عادة ما توجه القراءات الفرديـة لنـصوص الـشريعة   ةوالمقاصد اإليديولوجيّ 

 إلى المثقفين المعاصرين،وطروحاتإلى أنّ موقف ابن رشد معاصر ومتقدّم على كثير من       

 مـن أشـكال التأصـيل المعرفـي للفكـر العقالنـي الحـواري               شـكالً ( محاورة أفكاره تمثّـل    أنّ

فهـذا الفقيـه المجتهـد والمفكـر المجـدد عمـل بـشكل منهجـي صـارم          . في ثقافتنا وحياتنا 

 واخــتطّ.)٥() كــل القــضايا التــي تــصدى لهــا  فــيومنــتظم علــى تفعيــل منطــق العقــل النقــدي    

أ الظاهرة في سياقها ويربطها بالظـاهرة األكبر،وانتهـى    يقر،فهومنهجاً يحاور فيه أفكاره  

                                     
  .٢٣٧مقاربات حواريّة،ص- ١
  .٢٢٨مقاربات حواريّة،ص- ٢
  .٢٤٢ ،٢٤١بات حواريّة،صمقار- ٣
  .٢٢٨مقاربات حواريّة،ص- ٤
  .٢١٨مقاربات حواريّة،ص- ٥



 

 
٣١٤

 يالزهران"مقاربات" فيالحواريّة
 زهير محمود عبيدات. د
 

 ال ة واجتماعيّيّة واقتصادة وسياسيّة ثقافيّاتهي جزء من وضعيّ   (ة المترديّ وضعيّتهاإلى أنّ   

 حـواري  عـن المـنهج ال    يبتعـد  أحياناً كان ينساق وراء مقوالت ابن رشد و        لكنه.)١( )أقل تردياً 

 .لة كامالصورة المفترَض أن يرى منالذي 

@     @      @ 

 

                                     
  .٢٣٩مقاربات حواريّة،ص- ١



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣١٥

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثالثون شوال  

 الغرب/ الشرقمحور -٥-
  علــى اختيــار قــضايا يــصل بهــا االخــتالف درجــةً ة الزهرانــي فــي مقارباتــه النقديــّ يحــرص

 إلـى أنّ اإلشـكالية الحـضارية      دائماً ،وينتهي خالص سوى بالحوار والتفاهم    تدرك فيها أن ال   

فتقـده اإلنـسان لـدى اآلخر،وهـي      دافـعٌ للبحـث عمّـا ي   الحواريةف.ال حلّ لها سوى الحوار أيضاً    

 ىمعاينـــةٌ وإيمـــانٌ بأحقيّـــة االتـــصال والتعـــدّد واالخـــتالف بـــين الثقافـــات بعيـــداً عـــن الـــرؤ         

 واحتفـى . االنغـالق ووهـم االكتفـاء بالـذات    ى تقوم على التكامل ال عل  ،فالحضاراتاألحاديّة

واقــف  خــالل ممن تجــاه الشخــصية العربيــة المــسلمة،لغــرب اأدبــاء مواقــف بعــض بتحــوّل

 ى االسـتعمارية المـستندة إلـ      العقليّـةَ "كامو " كتاباتُ تعكس حين   م،ففيالتعاطف والتفهّ 

 فـــي المركزيّـــة الغربيّـــة ،تعكـــس  بجـــذورها وتـــصورات نمطيـــة تـــضرب  قةأحكـــام مـــسب

 .)١( الغرب على غيره هيمنة برفض االنفتاحَ"تورنييه"مواقفُ

ــ حــضور اآلخــر المختأشــكالَ االخــتالف و وقــد تقــصّى فكــرَ   فــي فــي أدب قــومي مــا  فلِ

ــر كــامو وميــشيل    لمــسلما- تمــثّالت اآلخــر العربــي نحــو(دراســته  فــي بعــض قــصص ألبي

للكاتـب  " جمعة أو تخوم المحـيط الهـادي      "ورواية" الذهب قطرة" رواية درسَ حيث)تورنييه

 عربيـة  الالحـضارتين  إشـكاليةَ العالقـة بـين       طـرحَ " الذهب قطرة"ففي رواية   .ميشيل تورنييه 

ــةو ــراهن والمــستقبل    مــالغربي  واألحكــام لمــسبقة االرتهــان للتــصورات ا دونن منظــور ال

 ممـا   وكالهمـا ( والخطـاب االسـتعماري    الستشراقيالقبلية والعدائية التي تأثّرت بالخطاب ا     

اختـار  .)٢()كـذلك "المتجـاوزة   " الكتابـة  لـك  عليـه ت   ينبغي تجاوزه على نحو ما تـوحي بـه وتلـحّ          

 المواجهة عـن تحويـل جـسد    قدمة،لتسفر حضارة مت ،ليواجهالروائي شخصيةَ راعٍ بسيط   

 قالتـه الفرنـسيّة لهـذا الراعـي مـن أنـه ال فـرق بينهـا         مـا  فـي  تمعنّـا  ولـو .هويّته إلى دمى  /الراعي

 الذي تمثّل في صورة الـدمى    االنسحاق و قيّة التي ينظر إليها،لتأكّد لدينا الرؤية الفو      السيارةو

                                     
  .٣١١مقاربات حواريّة،ص- ١
  .٢٣٧مقاربات حواريّة،ص- ٢
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 يالزهران"مقاربات" فيالحواريّة
 زهير محمود عبيدات. د
 

ــ  يؤكـــد أنّ االخـــتالف   ،ممـــا التـــي آلَ إليها ــ تين الحـــضار ينبـ  إلـــى تواصـــل وحـــوار    يفـــضِ  م لـ

 فـي  بالموقف المتعاطِف والمـتفهِّم      عي فسّر رؤيةَ الفرنسي للرا    ناقد أنّ ال  والغريب.وتفاهم

ال شــكّ أننــا هنــا أمــام موقــف تفهّــم وتعــاطف يتخــذه الكاتــب تجــاه هــذه الشخــصية  (قولــه

ائـي مـن منطـق حـواري     البريئة الطيبة،لكن أيضاً تجاه حـضارة كاملـة يقـدّمها فـي نـصه الرو              

ــا  ــا ورموزهـ ــا   هـــذا.)١()معمّق،ليحتفـــل بأجمـــل تعبيراتهـ ــاً بقـــدر مـ  موقـــف ال يعكـــس تعاطفـ

 علــى ضــعيف،تغذّيها خلفيّــة اســتعماريّة تــؤطّر فكــر هــذه الشخــصيات       يعكــس شــفقةً 

 مـن هيمنـة     خـالص  تواصـل وحـوار وسـبيل        رسـول  الكلمـة  يأمل أن تكـون      وهو.وتصرفاتها

هل يريـد  (،ويتساءل وعاطفة ساميةروح وبال إلى دمية أو مسخ     الصورة التي تحول اإلنسان   

 قارئــه،وهو فرنــسي فــي األصــل،أن طريــق الخــالص يتمثــل،في جــزء       عالكاتــب إذن أن يقنــ 

 التقليديـة العريقـة ومنظومـات    الحـضارات أساسي منه،في إعادة القيمة واالعتبار إلى رمـوز        

 هــذه الروايــة تكــشف والخالصــة،أن)٢(!)قيمهــا ومنهــا بــالطبع الحــضارة العربيــة اإلســالمية؟

 تكـشف عـن مــصير   ،كما هيمنــت علـى الحـضارة الغربيــة  التـي  والتـصورات عـن خلـل الــرؤى   

ــ   ــى مــستلَب يعــاني القحــط الروحي     ةهــذه الحــضارة التقنيّ  ،ويركــز التــي حوّلــت اإلنــسان إل

 أن فكــر امــن هــذا المنظــور الحظنــ  (الزهرانــي علــى لعبــة التمثــيالت ومرجعياتهــا ودالالتهــا   

االختالف الذي يعاين التعدد والتنوع بين اللغـات والمجتمعـات والثقافات،بعيـداً عـن أوهـام         

المركزية وما ينبثق منها ويعززهـا مـن تراتبيات،هـذا الفكـر هـو الـذي يحـضر بقـوة وفاعليـة                   

 طـرحَ االخـتالفَ مقابـل المركزيـة         فقـد )٣() عـن إشـكالية الـذات واآلخـر        نييهتور.في كتابة م  

 .بديالً

بوصفها سرديّة نقديـة سـاخرة      "جمعة أو تخوم المحيط الهادي    " رواية تورنييه  ودرسَ

وهــو يحــاول ".روبنــسون كــروزو"للــسرديّة اإلمبرياليــة التــي عبّــرت عنهــا روايــة دانييــل ديفــو

                                     
  .٣٣٥مقاربات حواريّة،ص - ١
 .٣٣٨مقاربات حواريّة،ص- ٢
  .٣٤١ حواريّة،صمقاربات- ٣
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تقــديم رؤيــة جديــدة عــن اآلخــر، فــي مواجهــة المركزيــة الغربيــة التــي عبّــر عنهــا ديفــو فــي    

 عـن الخـالص فـي الحـوار         البحـث الخالقة دعوة أهلهـا إلـى       وها هو يحاول عبر كتابته      (روايته

 .)١()الخالق مع ثقافات الشعوب األخرى

موضــوع قــراءة الزهراني،ففــي األولــى   " المــرأة الزانيــة"و"الــضيف:" قــصّتا كــامووكانــت 

ــانون م   حتتـــض ــوة والقـ ــع العلـــم والقـ ــين مجتمـ ــروق بـ  مجتمـــع الجهـــل والـــضعف  قابـــل الفـ

 مـن قـراءة قـصص كـامو         ويخلصحراء مقابل الفقر والنهر،    والص لغنىوالفوضى،فضالً عن ا  

 بين ذاتين وثقافتين وهويتين حـضاريتين بينهمـا مـن           قاستحالة االتصال الحواري الخالّ   (إلى

 .)٢() يحتّم انفصالهمامااالختالفات 

 حواريّـة   تجلّت" والشرقيون في ديوان الشرقيات لفكتور هوجو      الشرق"وفي مقاربته 

 التواصـل   في بدورهما يؤمن ألنه والنقد، األدب منصّة خالل   من المرّة   هذه الزهراني التواصليّة 

 اإليجـابيّ   تفاعـل أولهما أن الدراسات النقدية باهتمامهـا بأشـكال ال        :والحوار لسببين اثنين  

 محطات للتواصـل والحـوار معها،وثانيهمـا أنّ كـالً مـن اإلبـداع            تخلقبين اللغات والثقافات    

 بــين الثقافــات  ا فيمــتبــادل ســياق التواصــل والتــأثير الم ضــمن( إالّوالنقــد ال يمكــن أن يتطــور 

ــة بــشكل أوضــح فــي رؤيتــه لالستــشراق ومــا خلّفــه لــدى     .)٣()البــشرية وتتجلّــى هــذه الحواريّ

النقّاد العرب من مناخ يطفح بالريبة والتوجّس من كل عمـل إبـداعي ونقـدي يُـصنّف ضـمن                  

 ينبغي تجاوز هذا المنـاخ  أنهؤية التواصليّة  الخطاب االستشراقي،فهو يرى وفي إطار هذه الر      

ــة مفــصولة عــن األيــديولوجيا التــي تــصدر عنهــا ممــا      مــن إلــى األعمــال  النظــرو  زاويــةٍ معرفيّ

 .يجعلها صالحة للتواصل

وقــد جعلتــه هــذه الحواريّــة التواصــليّة يــذهب بعيــداً فــي تفهّــم عالقــة الــشرق بــالغرب    

ترتّـب علـى ذلـك مـن مقاربـات نقديّـة تنظـر إلـى                 المناخ الـذي خلقـه االستـشراق،وما         وتجاوز

                                     
 . ٣٤٠ حواريّة،صمقاربات- ١
  .٣٢٧ حواريّة،صمقاربات- ٢
 .٢٧٤صمقاربات حواريّة،- ٣
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 لبــــذور المركزيّــــة األعمــــال التــــي تقــــع ضــــمن الخطــــاب االستــــشراقي باعتبارهــــا حاضــــنةً

 مـــن قـــيم معرفيّـــة وجماليّـــة بعيـــداً عـــن ثّلـــه التمييـــز بينهـــا بحـــسب مـــا تمينبغيالغربيّـــة،و

هزة التـي تعمـي عـن       أجل االبتعـاد عـن األحكـام الـسلبيّة الجـا           منمنطلقاتها األيديولوجيّة   

ــة  ــة الحقيقـــــ ــصل    .رؤيـــــ ــي فـــــ ــي فـــــ ــق الزهرانـــــ ــا ال نوافـــــ ــر أننـــــ ــديولوجي"غيـــــ ــن "األيـــــ عـــــ

ــة،وأنّ ســبب مــا  مــنألن األبــداع يتغــذّى أوالً وأخيــراً "الجمــالي"و"المعرفــي"  مرجعيّــات فكريّ

وجــدناه مــن شــطط فــي الــرأي هــو حماســته للحواريّــة جعلتــه يــدعو لتخطــي العقبــات التــي   

 بــــين أشــــكال التمييــــز ،وهكذا،يــــصبحوقف مــــن االستشراقتحــــول دون تحقّقهــــا كــــالم

ــاً أمــراً" الخطابــات االستــشراقية "  ضــرورة منهجيــة للقــراءة النقديــة التــي تحــاور    ألنــه( ملحّ

 .)١()النصوص

 لدى على أنّ    تدليل مقاربته لديوان الشرقيّات لفكتور هوجو،لل     جاءت هذا السياق    وفي

 فيــه مــن بــذور المركزيــة ااالستــشراقي ومــ الخطــاب تتجــاوزاآلخــر قــراءات نقديــة منــصفة 

 اإلسـالمية فـي الـذات الغربيّـة،مما         والعربيـة  هناك صور إيجابية للـذات الـشرقيّة         ،بلالغربيّة

 اإلســـالميّة والـــشرق وحتـــى فـــي مفهـــوم لمدينـــة نظرتـــه لفـــي عميقـــاًجعـــل ديوانـــه تحـــوّالً 

 األجمـل   الثمـرة (اعتبارهـا االستشراق،وهكذا صار ينظـر إلـى المدينـة اإلسـبانيّة اإلسـالميّة ب            

تــشكيل ( سـاهمت فـي   وأنهـا )٢()للقـاء والتفاعـل بـين حـضارات الـشرق والحـضارة الغربيـة       

ــون إســالمية هــي مركــز      )٣()وعــي الــشاعر ومخيلتــه اإلبداعيــة خاصــة      وأنّ مــا فيهــا مــن فن

الـذاكرة التاريخيّـة العريقـة      "و"جماليّـات التنـوّع واالخـتالف     "الجذب واالهتمام،وأنها تجسّد  

ألن ما كـان يبحـث عنـه ويؤسـس لـه، هـو وأمثالـه، هـو تحديـدًا                   "(والهويّة الحضاريّة المتعدّدة  

جماليــات التنــوع واالخــتالف التــي ال تتجلــى فــي مكــان أكثــر مــن هــذه المــدن األســبانية ذات 

                                     
 .٢٧٦مقاربات حواريّة،ص- ١
 .٢٧٨مقاربات حواريّة،ص- ٢
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ــذا)١()الــــذاكرة التاريخيــــة العريقــــة والهويــــة الحــــضارية المتعــــددة    صــــارت غرناطــــة وهكــ

 والمــوطن الــذي تآلفتفيــه  )٢()طلق،وهــو جمــال شــرقي فــي جــوهره  الجمــال الممدينــة(عنــده

ــساحة      ــه الفكري،والمـ ــل تـــشكيل وعيـ ــام،ومن عوامـ ــصدر إلهـ ــات والحضارات،ومـ الثقافـ

ــا    (التــي تتجــاور وتتــآلف فيهــا آثــار حــضارات آســيا وأفريقيــا وأوروبــا لتــشكل مــشهدًا جماليً

 .)٣() المدن األوربية األخرىيوحياتيًا ال نظير له ف

كينونـــة " علـــى رؤيتـــه للـــشرق عامـــة باعتبـــاره  ألندلـــسية رؤيتـــه للمدينـــة اتوانـــسحب

 الغربي الكالسـيكي الـذي   بالخطابوذهب إلى أبعد من ذلك حين عارض خطابه      "يّةحضار

ــر إ "الناقــل"أنكــر دور المــسلمين فــي الحــضارة وحــصره فــي دور     كمــا . تــذكرضــافةمــن غي

 اإلسـالمية الـشرقية غرناطة،فوصـف       عارض بين المدينـة الغربيـة ممثّلـة ببـاريس والمدينـة           

والخالصة أنه رأى في ممارسـة هوجـو        . الجوهر شرقي والثانية برمز الجمال ال    ،األولى بالكآبة 

ــاً لـــدور النقـــد الحـــواري التواصـــلي فـــي التقريـــب بـــين الثقافـــات الـــذي حـــوّل     قديّـــةالن  نموذجـ

ــة،مثلما يمكــن للنقــد العربــي      فيــساهم هــذا الدور، يلعــب مثــل أنالرؤيةالــسلبيّة إلــى إيجابيّ

 من خالل حضور اآلخـر وثقافتـه فـي األعمـال اإلبداعيّـة ويـصبح               التواصلاإلبداع في الحوار و   

 .بالتالي من مصادر اإللهام ومساعداً في تشكيل الوعي

 لم يعـد ينظـر إلـى الـشرق باعتبـاره الخـصم              ه أن الرؤية في تحوّل ال هذاوكان من نتيجة    

ضاري عريق ينطوي على ثروة غنيـة مـن الرمـوز واألشـكال              ح فضاءٌ(والعدوّ والدوني،بل هو  

 إلهــام وأفــق بحــث واكتــشاف  ،ومــصدر....والقــيم التــي ال تــزال تــشع فــي الزمــان والمكــان  

ــة تتــدخل فــي إعــادة    هــو(و)٤()لمنظومــات فكريــة ومعرفيــة وجماليــة    كينونــة حــضارية حيّ

لرمـوز الجماليـة واآلثـار      ذخيـرة مـن ا    ( و.)٥()تشكيل الوعي الفكري والجمالي للـذات الغربيـة       

                                     
 .٢٩١مقاربات حواريّة،ص- ١
 .٢٩١مقاربات حواريّة،ص- ٢
  .٢٨١ حواريّة،صمقاربات- ٣
 .٢٨٣مقاربات حواريّة،ص- ٤
 .٢٨١مقاربات حواريّة،ص- ٥
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الحضارية التي ينبغي ألمثاله التعامل معها ال كموضوعات للمعرفة والسيطرة بل كمصدر        

 حـضور الـشرق فـي هـذا     وهكـذا يبـدو جليًـا أنّ      .( )١(....)إلهام وأفق بحث عـن تلـك الـشعرية          

بيـة   يكشف إلى أي مدى كانت اآلداب والفنون والحضارات الـشرقية، وبخاصـة العر      انالديو

اإلسالمية، عنـصرًا تكوينيًـا فعـاالً فـي وعـي الـشاعر ومخيلتـه حـين كـان فـي ذروة الـشباب             

 .)٢()والتألق

 لتحـوّ (وكان من نتائج هذا التحوّل أيضاً أن تحوّلَ مفهومُ االستـشراق لـدى هوجـو،إذ            

إلـى اهتمـام عـام يـشارك فيـه األدبـاء وغيـرهم مـن المبـدعين الـذين عـادة مـا يبحثـون لـدى               

 .)٣() إبداعاتهم بالقيم واألشكال الجمالية الجديدةي يغذّا عمّاآلخر

ومن دالالت الحواريّة عند الزهراني تفهّم مواقف اآلخر الـسلبيّة تجـاه ظـواهر ووقـائع                

 العربية،وهي دعوة تحتفي بنقد الذات،وهذا ما عكـسه شـعر هوجـو حـين رسـم        اتفي الذ 

ــسلطان التركي،وكأنــه يقــول     ــا أالّإنصــورة ال ــى الظــواهر       علين  نلــوم اآلخــر حــين يــشير إل

ــر عنهــا     والممارســات الــسلبيّة مــن الطبيعــي أن يــنجم   وقــائعفال.القاتمــة فــي حياتنــا أو يعبّ

 الــسلطان العثمــاني التــي تــشكّلت مــن خــالل ســطوته العنيفــه  سلبيّة،كــصورةعنهــا صــور 

القــارئ  النفــور منــه والعــداء لــه لــدى الــشاعر ولــدى    موقــف(فكــان مــن الطبيعــي أن يتكــوّن  

 . )٤(!)المفترض لنصه الشعري
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 .٣٠٦ حواريّة،صاتمقارب- ١
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 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٢١

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثالثون شوال  

  خاتمة
ــفَ  ــنص      عَكَــ ــل الــ ــي تحليــ ــاً وأداةً فــ ــواري منهجــ ــد الحــ ــق النقــ ــى تطبيــ ــي علــ  الزهرانــ

ــد       ــواري عنـ ــدأ الحـ ــة للمبـ ــر الجوهريّـ ــكّلت العناصـ ــي شـ ــادئ نفـــسها التـ ــذ بالمبـ الروائيّ،وأخـ

 ،ونحـسب ثقافة العربية اإلسالميّة  باختين،غير أنه لم يخرج عنه ولم يطوّره أو يؤصّله في ال          

 كـان سـبب تـساؤله عـن عـدم تلقـي أفكـار بـاختين           مماأنه لـم يقـدّم جديـداً لهـذه الثقافـة،          

 الحواريّ أصيل في ثقافتنا كما يظهـر       ،فالمنهج والمأمول في البيئة العربيّة    اسبالتلقي المن 

 . العقالني في الكتابة عموماًاالتجاه كتابات في

ــيّن ــة أنّوتبــ ــادّة     للدراســ ــة جــ ــة أكاديميّــ ــنهج،وأداة علمية،ولغــ ــاحب مــ  الزهرانــــي صــ

ــر فــي           ــه دور كبي ــضبابيّة،ومن جيــل كــان ل صــارمة،لم تغــرق فــي اإلنــشائيّات واألحكــام ال

ــة       ــالميّة بالثقافــ ــة اإلســ ــةَ العربيّــ ــافي،مَزَجَ الثقافــ ــراك الثقــ ــدي الروائي،والحــ ــراك النقــ الحــ

لغير فـي ثقافتنـا انـسجاماً مـع المبـدأ الحـواري       الغربيّة،غير أنه لم يؤصّل ما عرفه في ثقافة ا   

 .الذي يأخذ بهدراساته النقديّة

 واحـدٌ مـن النقـاد الـسعوديين الـذين يوجّهـون جـلّ جهـودهم نحـو االهتمـام            الزهراني 

ــرى األدبَ    ــة، وي ــ ظــاهرةًبالجانــب الثقــافي لألعمــال الروائي ــه دوره   ة ثقافيّ  ينبغــي أن يكــون ل

 د جانـب غيـره مـن النقـا        ى إل فاًناقداً مختلِ نه ذلك جعل م   كلّ،ورسالته وتأثيره في المجتمع   

 يغرق كما غرق غيره ولم. الذين وجّهوا بحوثهم نحو أطروحات النقد الثقافي      فينالمختلِ

 أنني،وأنـا أقـرأ دراسـات الزهرانـي         والخالصـة .في الشكليّات والتقنيّات،على أهميّتها جميعـاً     

لعربي،يظهر من خالل طريقة المعالجة،واتـساع  أحسّ بنَفَسٍ جديد في النقد السعودي وا  

ــة       ــة النقديّــــــ ــة العلميّــــــ ــة والرأي،واللغــــــ ــة النتيجــــــ ــة الطرح،ودقّــــــ ــة واألفق،وجدّيّــــــ الرؤيــــــ

 . بالمنهجالدقيق ،وااللتزامالمباشرة

 ن الروايــة أنموذجــاً لتطبيــق النظريّــة الحواريّــة،ألنها ميــدااختيــار الزهرانــي أحــسنَ وقــد

ف الـرؤى والمواقف،ممـا فـرض أن يكـون الحـوار سـبيل حـلّ              خصب لتعدّد األصوات واخـتال    
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أمّا النصوص التي وقع اختياره عليهـا فتجـسّد العناصـر التـي     .نقاط الصراع بين الشخصيّات   

 .يقوم عليها النقد الحواري
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  والمراجعالمصادر
م ٢٠٠٥الربـاط، - األمـان  ررات دا ،منـشو ١،طمحمـد الـولي   . في محطات يونانيّة وعربيّة وغربيّة،د     االستعارة-

 .ه١٤٢٦/

ــة- ــي المنـــاظرة،د  بالغـ ــادل  . اإلقنـــاع فـ ــد اللطيـــف عـ ــفاف،بيروت ١،طعبـ لبنان،منـــشورات -،منـــشورات ضـ

 . ه١٤٣٤/م ٢٠١٣الجزائر،-االختالف،الجزائر العاصمة

ــي    - علــي الــشبعان، منــشور فــي    .الحجــاج فــي الخطــاب،د  :الحجــاج وقــضاياه مــن خــالل مؤلــف روث آموسّ

حـافظ  .إعداد وتقديم د  "دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة العربية     :ج،مفهومه ومجاالته الحجا"كتاب

 . م٢٠١٠األردن،-مدارس وأعالم ،عالم الكتب الحديث،إربد:،الحجاج٢إسماعيلي علوي،ج

  .٢٠٠٤المغرب-الدار البيضاء- الشرق،افريقيا التفكير النقدي،حسان الباهية أو منهجيّالحوار-

 الدريــــدي ســــامية.دةقــــراءة لنــــصوص مختــــارة مــــن األدب العربــــي القــــديم،     /حجــــاج دراســــات فــــي ال -

 . م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠األردن،- الكتب الحديث للنشر والتوزيع،إربدلم،عا١،طالحسني

-،الــدار البيــضاء٣ط عبــد الــرحمن،طــه فــي أصــول الحــوار وتجديــد علــم الكــالم المركــز الثقــافي العربي،   -

 .٢٠٠٧المغرب، 

المملكــة العربيــة - المكرمــةبي،مكــة،مؤســسة االنتــشار العر١،طعجــب الزهرانــيم. حواريّــة،دمقاربــات-

  .٢٠١٢لبنان،-السعودية،بيروت

  .٢٠١٠، ٣المغرب،ع - عالمات،مجلة ادراويالعياشي من النقد المونولوجي إلى النقد الحواري،-
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of Arabic Language and Literature 

Abstract: 

This study is concerned with the concepts: 'dialogue', 'theory of dialogue', 

and 'the dialogue critique', in addition to the methodology of 'maqarabat', its 

motives, its vision and the conclusions it has reached. It explores the elements of 

the dialogue theory and its phenomena, in studies conducted by Mu'jib Al-

Zahrani in narrative texts, published in his book 'muqarabat hiwarriya'. The study 

focuses on the dialogue methodology that he has followed in the study of the 

cultural texts that investigate the phenomena from more than a perspective. The 

study has found out that Al-Zahrani has interested in the availability of the 

dialogue theory elements in the texts he investigates in terms of difference, 

dialogue, the intention of resolving the difference, and the joint interest. It has 

been found that Al-Zahrani was careful to study the controversial issues that can 

only be solved through dialogue. This necessitates the various voices in the texts 

he studies, that are based on the contrasting poles. The study has concluded that 

Al-Zahrani looks at literature as a cultural phenomenon, and his studies focused 

on one's awareness of himself and that of the other, in addition to identity, 

freedom, and justice that justify the interest in the phenomena of culture and 

awareness.  It has also shown that Al-Zahrani has started from the hypothesis 

that 'dialogue' has been his reference in investigating the awareness of certain 

people, and those people's awareness of the other.    
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